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SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Informationer for at opnå en større sikkerhed:

• For at undgå skader på grund af fejlbelastning eller overbelastning må træningsmaskinen kun benyttes som beskrevet i vejled-
ningen. 

• Før den benyttes første gang og derefter efter ca. 6 driftsdage, skal det kontrolleres, at alle forbindelser sidder godt fast. 

• Kontroller træningsmaskinens tilstand regelmæssigt og kontroller, at den virker, som den skal. 

• Den sikkerhedstekniske kontrol påhviler ejeren og skal foretages regelmæssigt og iht. gældende regler. 

• Maskinens sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det kontrolleres regelmæssigt, om den har skader eller er slidt. 

• Defekte eller beskadigede dele skal omgående skiftes ud. Kun kvalificeret personale må foretage indgreb i de elektriske dele.
Anvend kun originale reservedele fra KETTLER.

• Maskinen må ikke benyttes, før den er repareret. 

• Rådfør dig med din læge, om du helbredsmæssigt er egnet til denne form for træning, inden du begynder at træne med maski-
nen. Lægens vurdering bør ligge til grund for opbygningen af dit træningsprogram. Forkert eller for meget træning kan føre til
sundhedsmæssige skader. 

• Løbebåndet er kun beregnet til at løbe og gå på, og er kun til voksne personer. 

• Vær opmærksom på den maksimale brugervægt. 

• Træn altid kun med sikkerhedsnøgle.

• Begynd med at bevæge dig ved lav hastighed. 

• Hvis du er usikker, så hold fast i gelænderet, stil dig over på platformene og stop båndet. 

Vigtigt: Følg også sikkerhedsoplysningerne i monteringsvejledningen. 

Sikkerhedsafbryder
• Placer altid sikkerhedsnøglen i sikkerhedsafbryderen og sæt sikkerhedsnøglens snor fast i dit tøj, inden du går i gang med træ-

ningen. Juster snorens længde: Hvis du ”snubler“, skal sikkerhedsafbryderen udløses. 

• Sikkerhedsafbryderen blev udviklet for straks af kunne slukke for båndet og højdejusteringen, hvis du skulle falde eller befinde
dig i en nødsituation. Ved høje hastigheder kan det være ubehageligt og også en smule farligt, når løbebåndet standses
omgående. Brug derfor kun sikkerhedsafbryderen til et nødstop. For under normale betingelser at standse løbebåndet fuldstæn-
digt under træningen på en sikker og behagelig måde, skal du bruge STOP-knappen.

• Kontrol af sikkerhedsafbryderen inden træningen påbegyndes: Stil dig på platformene i siderne og start båndet med minimal
hastighed. Træk sikkerhedsnøglen ud af sikkerhedsafbryderen. Båndet skal standse omgående. Derefter placeres sikkerhedsnø-
glen i sikkerhedsafbryderen igen, og snoren sættes fast i dit tøj. Stop båndet og bevæg dig bagud. Sikkerhedsnøglen skal løsne
sig fra sikkerhedsafbryderen. Snoren skal stadig sidde godt fast i tøjet. Derefter placeres sikkerhedsnøglen igen i sikkerhedsaf-
bryderen. 

• Sikring af løbebåndet: Du kan sikre dig, at andre ikke benytter båndet uden at have fået lov ved at tage sikkerhedsnøglen ud
og gemme den. Gem sikkerhedsnøglen omhyggeligt og sørg for, at den er uden for børns rækkevidde!
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SPEED – hastighed i

K = km/h eller

M = mph

Symbol service – Meddelelse om service 

af løbebånd

Symbol silikonesmøring – Smøring af løbebånd 

Symbol tid –Træningstid

Symbol distance –Tilbagelagt strækning 

i kilometer eller mil

Symbol calories – Energiforburg i kilokalorier

Symbol puls – Visning af puls

Symbol Incline – Stigning i %

Symbol puls – Pulse in bpm 

(beats per minute) = Slag per minut

DISPLAYVÆRDIER
Display Opløsning Område Trin
DISTANCE  (km) XXX.X 0.0 - 999.9 0.1
DISTANCE  (mile) XXX.X 0.0 - 999.9 0.1
TIME  (min:sec) XX:XX 00:00 - 99:00 01:00
CAL  (kcal) XXX.X 0 - 9999 1
INCLINE  (%) XX 0 - 10 1
SPEED  (km/h) XX.X 1.0 - 16.0 0.1
SPEED  (mph) XX.X 0.6 - 10.0 0.1
HR  (bpm) XXX 50-210 1

DK

Tastatur

INCLINE % > (4; 6; 8; 10%) – Direkte valg af stigning

INCLINE (+) (-) > Indstilling af stigning

SPEED km/h / mph > (4/2,5; 8/5; 12/7,5; 16/10) - 

Direkte valg af hastighed

SPEED (+) (-) > Indstilling af hastighed

START > Starter båndet

STOP > Stopper båndet / reset

MODE > Program / level / udvalg / bekræft
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INDSTILLING AF STIGNING (INCLINE)
Med INCLINE-knappen (+) øges stigningsvinklen med 1 %.
Med INCLINE-knappen (-) nedsættes stigningsvinklen med 1 %.
Hvis knapperne holdes nede, vises værdierne automatisk efter hin-
anden. 
Med INCLINE %-knapperne 4 %,6 %,8 %,10 % til stigningen kan
du indstille stigningen direkte. 
Stigningsvinklen kan kun indstilles manuelt. Undtagen programm-
erne med stigningsprofiler og programmet HRC (pulskontrol). Her
indstilles stigningsvinklen automatisk. 

INDSTILLING AF HASTIGHED (SPEED)
Med SPEED-knappen (+) øges hastigheden med 0,1 km/h (mph)
under træningen. 
Med SPEED-knappen (-) nedsættes hastigheden med 0,1 km/h
(mph) under træningen. 
Hvis knapperne holdes nede, vises værdierne automatisk efter hin-
anden. 
Med SPEED km/h / mph-knapperne (4,0 km/h / 2,5 mph), (8,0
km/h / 5,0 mph), (12 km/h / 7,5 mph) og (16 km/h / 10 mph)
til hastigheden kan du indstille hastigheden direkte. 

VALG AF PROGRAM
Når du har tændt for maskinen eller har afsluttet et program, kan
du vælge et program med SPEED-knapperne (+) eller (-) (3 pro-
grammer, der styrer hastigheden, 3 programmer, der justerer stig-
ningsniveauet, 1 manuelt program, 1 USER program og et puls-
kontrolprogram HRC).
De forprogrammerede programmer (3 programmer, der styrer
hastigheden, og 3 programmer, der justerer stigningsniveauet)
har en standard-træningstid på 24 minutter. Træningstiden kan
dog også vælges individuelt. Du kan også vælge mellem 3 fors-
kellige intensitetsniveauer under programindstillingen. 

PAUSE
Når du trykker på STOP-knappen under træningen, afbrydes pro-
grammet, og pausefunktionen aktiveres. 
I pause-modus er det kun START- og STOP-knapperne, der virker. 
Hvis man trykker på START-knappen i pause-modus, starter løbe-
båndet igen og forsætter med samme hastighed, som før pause-
funktionen blev aktiveret.

KALORIEBEREGNING (CAL)
Kalorieberegningen er en vejledende værdi. Den beregnede
værdi kan ikke anvendes i medicinsk øjemed. 

PULSREGISTRERING
Løbebåndet er udstyret med håndpuls. For at få en god hånd-
pulsmåling skal man tage blødt fat helt rund om begge pulssen-
sorer med begge hænder uden at bevæge hænderne. Hvis man
bevæger hænderne, kan det give en fejlmåling. Det tager ca. 5
til 15 sekunder, inden den aktuelle puls vises. 

INDSTILLINGER 
Metrisk i K=km/h eller
imperial M=mph 
Hold STOP-knappen og SPEED (+)-knappen nede, når startskær-
men vises, og du kommer frem til indstillingerne „KM“. Skiftet sker
ved at trykke 4 gange på MODE-knappen. Tryk efterfølgende på
SPEED (+), og K (km/h) indstilles, eller tryk på SPEED (-), og M
(mph) indstilles. 
Tryk til slut så mange gange på MODE-knappen, at du kommer til-
bage til udgangspositionen. 

SERVICEMEDDELELSE
Når symbolet service vises, skal der foretages service på båndet.
Kontroller båndjustering og båndsmøring. Følg i denne forbindel-
se serviceoplysningerne i monteringsvejledningen. 

FEJLMEDDELELSE
Ved fejl i styringen kan der komme forskellige meddelelser frem i
tekstfeltet, mens maskinen er i brug. Disse fejlmeddelelser kan fje-
nes ved at slukke og tænde for netafbryderen. Hvis fejlmeddelel-
sen vises igen, bliver du nødt til at få en servicemedarbejder til at
se på maskinen. 

DISPLAY løbebåndsmøring
Dette symbol vises, når løbebåndet skal smøres med silikonesmø-
remiddel. 
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IBRUGTAGNING

- TÆNDE
Tænd først for maskinen. Løbebåndets on/off-knap sidder ved
siden af strømkablet foran nedenunder motorens afskærmning.  
- SIKKERHEDSNØGLE
Kontroller altid inden du går i gang med at træne, om sikkerhed-
safbryderen virker. Placer sikkerhedsnøglen i sikkerhedsafbryde-
ren og sæt snoren fast i dit tøj. Er sikkerhedsnøglen ikke placeret
i sikkerhedsafbryderen, vises der stiplede linjer i alle områder af
displayet. 

- STIGE OP PÅ OG NED AF LØBEBÅNDET
Vær forsigtig, når du stiger op på eller ned af løbebåndet. Benyt
gelænderet i siderne, når du stiger op på eller ned af båndet. Stil
dig ikke op på løbebåndet, når du forbereder båndet til trænin-
gen.Stil dig op med spredte ben på de to platforme i siderne ved
siden af løbefladen. Sæt først fødderene op på båndet, når det er
begyndt at bevæge sig med konstant hastighed. Stil dig for din
egen sikkerheds skyld kun op på løbebåndet, når hastigheden er
under 2 km/h.
Din krop og dit hoved skal altid være rettet fremad under trænin-
gen. Forsøg aldrig at vende dig om på løbebåndet, mens båndet
bevæger sig. Stands løbebåndet, når du er færdig med at træne,
ved at trykke på STOP-knappen. Vent til løbebåndet står helt stil-
le, før du stiger ned. 
Hvis du vil afbryde træningen kortvarigt, så hold fast i gelænde-
ret og stil dig på platformene ved siden af løbefladen. Platforme-
ne i siderne er et godt hvilested, før du genoptager træningen.
Tænk altid for din egen sikkerheds skyld på at begynde med en
lav starthastighed. 

TRÆNINGSPROGRAMMER

UDVALG AF PROGRAMMER
Når du har tændt for maskinen, og sikkerhedsnøglen er faldet i
hak, har du mulighed for at vælge mellem de enkelte program-
mer:

M: Manuelt program

Stigningsprogrammer P1 – P3
P1: Bakkelandskab 
P2: Op ad bakke
P3: Langt interval

Hastighedsprogrammer P4 – P6
P4: Bakkelandskab
P5: Løb med stigning
P6: Langt interval

U1: Userprogram 1 (user = bruger)

M: MANUELT PROGRAM
Den hurtigste måde at sætte løbebåndet i gang på er at trykke på
START-knappen. Når du trykker på START-knappen, startes løbe-
båndet i MANUAL program, og tiden tælles op fra 00:00.
Under træningen kan du ændre hastigheden og stigningen ved at
trykke på knapperne (+) og (-). For at afslutte træningsprogrammet
skal du trykke på STOP-knappen, og for at nulstille dit programm
skal du holde STOP-knappen nede (reset-funktion).

Indstilling af tiden i det MANUELLE PROGRAM
Sæt sikkerhedsnøglen i og tryk på SPEED (+) eller (-), indtil ”M”
vises på displayet ved siden af symbolet Distance. Tryk på MODE-
knappen, og tiden begynder at blinke. Tryk på SPEED (+) eller (-)
for at indstille den ønskede træningstid. Tryk på START, og løbe-
båndets computer tæller ned fra den forudindstillede tid. Tryk på
STOP-knappen for at stoppe træningen og på START-knappen for
at fortsætte træningen. For at nulstille dit program skal du holde
STOP-knappen nede (reset-funktion).

P1 til P6: Valg af et stigningsprogram eller et hastigheds-
program

1. Sæt sikkerhedsnøglen i og tryk på SPEED (+) eller (-) til det
ønskede program vises (P1 til P6). De første 3 er stignings-
programmer (INCLINE), de næste 3 hastighedsprogrammer
(SPEED).

2. Tryk på MODE-knappen og på SPEED (+) eller (-) for at
vælge level (intensitetsniveau) (L1 til L3).

3. Tryk på MODE-knappen og på SPEED (+) eller (-) for at
vælge træningstiden.

4. Tryk på START-knappen. Løbebåndet starter, og computeren
tæller ned fra den forudindstillede tid. 

Under træningen kan du ændre hastigheden og stigningen ved at
trykke på knapperne (+) eller (-).

Eksempel: P1 INCLINE >  Bakkelandskab – stigningspro-
gram
Med MODE-knappen og efterfølgende med SPEED (+) eller (-) kan
man vælge level (intensitetsniveau) (L1 til L3).
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P1 / L2

P1 / L3

Oversigt over programmerne P1 til P3
P1 INCLINE: Bakkelandskab – stigningsprogram

P2 INCLINE: Op ad bakke – stigningsprogram

P3 INCLINE: Langt interval – stigningsprogram

Oversigt over programmerne P4 til P6
P4 SPEED: Bakkelandskab – hastighedsprogram (km/h)

P4 SPEED: Bakkelandskab – hastighedsprogram (mph)
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P5 SPEED: Løb med stigning – hastighedsprogram (km/h)

P5 SPEED: Løb med stigning – hastighedsprogram  (mph)

P6 SPEED: Langt interval – hastighedsprogram (km/h)

P6 SPEED: Langt interval – hastighedsprogram  (mph)

U1: Userprogram 1
Med dette program kan du oprette din egen profil (med enkelte
segmenter). Vælg for hvert segment en hvilken som helst stigning
og en hvilken som helst hastighed. Således har du mulighed for at
udforme et program, der er tilpasset dine træningsmål. Dette pro-
gram gemmes på computeren og kan til enhver tid vælges og træ-
nes. 

1. Sæt sikkerhedsnøglen i og tryk på SPEED (+) eller (-) til det
ønskede program vises (U1). 

2. Tryk på MODE-knappen og på SPEED (+) eller (-) for at
vælge træningstiden (00-99).

Standardindstillingen er på 24 minutter. 

Tryk på INCLINE (+) eller (-) for at vælge den ønskede stig-
ning (0-10).

Standardindstillingen er på 0 %.

3. Tryk på MODE-knappen.

4. Seg01; tryk SPEED (+) eller (-) og INCLINE (+) eller (-) for at
tilpasse hvert enkelte segment, f.eks. Seg01 hastighed 4,2
km ved stigning 2. Seg02 hastighed 5,6 km ved en stigning
på 4. Benyt samme fremgangsmåde ved de øvrige segmen-
ter (Seg01 – Seg12). Tryk på MODE-knappen efter hvert
segment. Tryk på START-knappen, når du er færdig. Løbe-
båndet starter.

Under træningen kan hastigheden og stigningen ændres med (+)
eller (-).
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Træningsvejledning

Træningsvejledning

Løb er en meget effektiv form for fitnesstræning. Med løbebåndet
kan du uafhængigt af vejret udføre en kontrolleret og doseret
løbetræning derhjemme.
Løbebåndet er ikke kun velegnet til jogging men også til gåtræ-
ning. Følgende henvisninger bør du læse opmærksomt, inden du
starter træningen!

Planlægning og styring af løbetræning
Basis for planlægning af træning er din aktuelle legemlige til-
stand. Ved hjælp af en belastningstest kan lægen diagnosticere
din krops fysiske ydeevne, som er basis for planlægningen af træ-
ningen. Hvis du ikke har ladet din læge udføre en belastningstest,
skal du under alle omstændigheder undgå stærke træningsbelast-
ninger og overbelastninger. Der bør tages hensyn til følgende
princip ved planlægningen:
Udholdenhedstræning styres både af belastningsomfanget og af
belastningsstyrken/-intensiteten.

Vejledende værdier for udholdenhedstræning
Belastningsintensitet
Belastningsintensiteten skal helst kontrolleres via hjertets pulsfrek-
vens ved løbetræning.
Maksimalpuls: Maksimal belastning betyder, at den individuelle
maksimalpuls er nået. Den maks. opnåelige hjertefrekvens afhæn-
ger af alderen. Her gælder tommelfingerreglen: Den maksimale
hjertefrekvens pr. minut svarer til 220 pulsslag minus alder.
Eksempel: Alder 50 år > 220 – 50 = 170 puls/min.

Belastningspuls:

Den optimale belastningsintensitet opnås ved 65–75% af den
individuelle hjerte–/kredsløbsydelse (jf. diagram).
65% = træningsmål fedtforbrænding
75% = træningsmål forbedret fitness
Denne værdi ændrer sig, hvilket afhænger af alder.
Intensiteten reguleres for det første ved hjælp af løbehastigheden
og for det andet via løbefladens hældningsvinkel ved træning
med løbebåndet. Kroppens belastning øges jo hurtigere man
løber. Den øges også, jo større hældningsvinklen er. Undgå for
høj løbehastighed som nybegynder eller en for stor hældningsvin-
kel af løbefladen, da den anbefalede pulsfrekvens ellers hurtigt
kan overskrides. Du bør fastlægge din individuelle løbehastighed
og hældningsvinkel ved træning på løbebåndet således, at du
opnår din optimale pulsfrekvens i henhold til angivelserne oven
for. Kontrollér ved hjælp af pulsfrekvensen om du holder dig inden
for intensitetsområdet, når du løber.

Belastningsomfang
Varighed af en træningsenhed og hyppigheden af denne pr. uge:
Det optimale belastningsomfang er, når 65–75% af den indivi-
duelle hjerte–/kredsløbsydelse nås over en længere periode.

Tommelfingerregel:

-Nybegynderne bør ikke starte med træningsenheder på 30-60
minutter. Nybegyndertræning kan opbygges intervalagtigt de før-
ste 4 uger:
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Træningsintensitet Træningstid
dagligt 10 min.
2-3 gange pr. uge 20-30 min.
1-2 gange pr. uge 30-60 min.

P u l s d i a g r a m m

F i t n e s s  o g  Fedtforbrænding

220

200

180

160

140

120

100

80

Puls i minuttet

alder20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

M a x i m a l  P u l s

( 2 2 0  –  a l d e r )

F i t n e s s  P u l s

( 7 5 % M a x . P u l s )

Fedtforbrænding P u l s

( 6 5 % M a x . P u l s )

Træningsintensitet Omfanget af en træningsenhed
Uge 1

3 gange pr. uge 1 minuts løbetræning
1 minuts gåtræning
2 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning
2 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning
1 minuts løbetræning
1 minuts gåtræning

Uge 2

3 gange pr. uge 2 minuts løbetræning
1 minuts gåtræning
3 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning
2 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning

Uge 3

3 gange pr. uge 3 minuts løbetræning
1 minuts gåtræning
4 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning
3 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning

Uge 4

3 gange pr. uge 4 minuts løbetræning
1 minuts gåtræning
5 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning
4 minutters løbetræning
1 minuts gåtræning



Træningsvejledning

73

Warm-Up
I begyndelsen af hver træningsenhed bør du varme op og løbe
dig varm 3-5 minutter med langsomt stigende belastning for at
“sætte skub” i dit hjerte/kredsløb og din muskulatur.

Cool-Down
Den såkaldte “afvarmning” er lige så vigtig. Hver gang efter træ-
ning bør du fortsætte med at løbe langsomt i ca. 2-3 minutter.
Belastningen af din fortsatte udholdenhedstræning bør principielt
først øges over belastningsomfanget. I stedet for 10 minutter træ-
nes der f.eks. 20 minutter om dagen, og i stedet for 2 gange om
ugen trænes 3 gange. Foruden den individuelle planlægning af
din udholdenhedstræning har du også mulighed for at benytte
træningsprogrammerne i løbebåndets træningscomputer.
Om træningen har givet den ønskede effekt efter nogle uger kan
du konstatere på følgende måde:
1. Du kan klare en bestemt udholdenhedstræning med lavere
hjertekredsløbsydelse end tidligere

2. Du kan udføre en bestemt udholdenhedstræning med samme
hjertekredsløbsydelse over længere tid.

3. Du bliver hurtigere frisk igen i forhold til tidligere efter at
have udført en bestemt udholdenhedstræning.

Henvisninger vedrørende pulsmåling med håndpuls
Håndsensorerne registrerer en mindstespænding fremkaldt ved
kontraktion af hjertet, og dette fortolkes af elektronikken.
• Hold begge hænder fast på kontaktfladerne
• Undgå at omslutte dem i ryk
• Hold hænderne stille og undgå kontraktioner og gnidning på

kontaktfladerne.

Særlige træningshenvisninger
Alle kender sikkert bevægelsesforløbet under løb. Alligevel bør
der tages hensyn til nogle punkter ved løbetræning:
• Kontrollér før træningen om træningsapparatet er opbygget

korrekt og står stabilt.
• Løbebåndet skal stå helt stille, inden du går op på løbebån-

det og forlader det; hold fast i grebet.
• Fastgør snoren med båndstop-sikkerhedsnøglen på tøjet.
• Bær passende løbe- eller sportssko under træningen.
• Det er anderledes at løbe på et løbebånd end på et normalt

terræn. Forbered dig derfor på løbetræningen ved at gå
langsomt på løbebåndet.

• Hold derfor fast i grebet ved udførelse af de første trænings-
enheder for at undgå ukontrollerede bevægelser, der kan
bevirke, at du falder. Det gælder især ved betjening af com-
puteren under løbetræningen.

• Nybegyndere bør ikke indstille løbefladens hældningsvinkel i
for høj position for at undgå overbelastninger.

• Løb om muligt i en jævn rytme.
• Løb kun på midten af løbefladen.
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