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Sikkerhedsforanstaltninger 

Advarsel: 

For at undgå uheld skal du være opmærksom på følgende: 

1. Sæt sikkerhedsnøglen fast i dit tøj eller bælte, før du bruger løbebåndet.  

2. Bevæg dine arme naturligt når du træner, og lad være med at kigge på dine fødder. 

3. Accelerér langsomt og vend dig til den nuværende hastighed, før du løber hurtigere. 

4. Hvis en nødsituation skulle opstå, skal du trække i sikkerhedsnøglen, og stille dig på venstre og 

højre side af løbebæltet på sidepanelerne. Vent til løbebåndet står helt stille, før du træder af. 

 5. Der skal være en sikkerhedsafstand på 75 cm. hele vejen rundt løbebåndet.  

 6. Sørg for at der ikke er nogle genstande under løbebåndet, når det køre. Da det kan ødelægge    

bæltet. 

 7. Placer løbebåndet på en plan overflade.  

 8. Start aldrig løbebåndet, imens du står på det. Efter du har trykket start, kan der være en kort 

pause før løbebæltet begynder at køre. Du bør altid stå på sidepanelerne ved siden af 

løbebæltet, indtil bæltet bevæger sig. 

 9. Træn ikke i langt løstsiddende tøj, da det kan sætte sig fast i maskinen. Brug sportssko med 

gummisål. 

 10. Hold børn og kæledyr væk fra løbebåndet under træning. 

 11. Dette løbebånd er til voksne. Børn skal altid have en voksen ved siden af sig under brug. 

 12. Hold altid ved styret indtil du vender dig til hastigheden. 

 13. Dette løbebånds skal tilsluttes stikkontakt med jord.  

 14. Lav aldrig ændringer på strømstikket. Brug ikke forlængerledning.  

 15. Sluk for strømmen når løbebåndet ikke er i brug.  

 16. Dette løbebånd er kun til hjemme brug. 
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Læs venligst instruktionerne i denne samlevejledning inden samling og brug. 

 

Bemærkninger:  

Læs venligst følgende før brug af løbebåndet. 

1. Kontakt din læge, før du starter træningen, hvis du er usikker på om du kan holde til 

træningen. 

2. Vær sikker på at alle bolte sidder stramt. 

3. Placer aldrig løbebåndet et fugtigt sted 

4. Ifør dig sportstøj og sko før du begynder at løbe. 

5. Varm op før træning for at undgå skader. Start langsomt. 

6. Personer med forhøjet blodtryk bør kontakte en læge før træning. 

7. Børn bør holde sig væk for maskinen under brug. 

8. Træning sker på eget ansvar. 

Garanti: 
Garanti dækning: 2 år kun privat brug. 

Skader ved normalt brug og vedligeholdelse, garantien dækker ikke ved misligholdelse og slid. 

Garantien dækker ikke. 

（1） Misbrug, uheld som følge af uautoriserede ændringer.  

（2） Skader pga. ukorrekt indstilling af løbebæltet. 

（3） Dårlig vedligeholdelse / smøring. 

（4） Anvendelse til andet end hjemmebrug. 

 

Sikkerhed ved brug 

Løbebåndet må først sættes til strøm, når løbebåndet er korrekt monteret, og coveret til motoren er 

sat på. Løbebåndet skal være tilsluttet til stikkontakt med jord. Jordledningen leder statisk 

elektricitet væk fra løbebåndet. 

1． Placer løbebåndet på en jævn flade og sørg for at have 75 cm. fri hele vejen rundt løbebåndet. 

og sæt strøm til. 

2． Fjern aldrig motorcoveret uden først at slukke for strømmen. 
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Samlevejledning 

Følgende dele til samling af løbebåndet, kan findes i den medfølgende kasse. 

Dele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samling: 

Løbebåndet kommer færdig samlet. 

Det er kun hvis du vil have de ekstra håndtag monteret, at der er behov for samling. 

 

 

  

 

  

20.Umbraco nøgle  
L shape 5#Wrench   

     55.Smøremiddel     75.Bolt M6*12  4 stk. 

 

 

 

     96.Ledning        103.MP3 ledning Ekstra tilbehør 
114.Håndtag  2 stk. 

   

128.safety key / 
Sikkerhedsnøgle 
 

  



Brugermanual 
Peak Fitness Smart+ Løbebånd 

 

 

5 

 

  

Første Trin: 

Hold op i sidestøtterne, imens 

du skubber det lille rør ned, du 

vil høre en klik lyd, løft nu op i 

støtterne til næsten lodret 

position indtil du hører et klik, 

og sikrer dig at støtterne sidder 

fast. 

 

Andet Trin: 

Træk panelet på toppen til 

venstre og tjek at det sidder 

fast. 
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Tredje trin: 

Skub sikkerhedsnøglen ind I 

hullet. 

Valgfrit: 

Håndgrebene er ekstra tilbehør. 

Monteres disse kan løbebåndet 

ikke foldes. Til gengæld er der 

ekstra støtte. 

  

Spænd håndgrebene(114) 

stramt til med skrue 

M6*12L(75). 

De skal tages af, før du folder 

løbebåndet. 

Læs venligst vejledning 

grundigt og vær sikker på, at du 

har udført alle trin, FØR du 

sætter strøm til. 
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Folde og udfoldning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fjern håndgrebene.  

Hvis de er monteret. 

2. Hold ved sidestøtterne imens du skubber det lille rør ned med foden eller 

hånden. Du vil høre et lille klik, læg derefter sidestøtterne ned. 
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3. Fold panelet og skub det til højre. Du kan nu 

folde løbebåndet sammen. 

 

Når du skal folde løbebåndet ud igen. 

Så gøres det modsat. 

 

 

 

 

4. Før du flytter båndet, skal du trække støttehjulene ud, 

som vist på tegningen / billedet. 

 

 

 

5. Du kan nu rulle løbebåndet 

rundt, mens det står lodret. Eller du 

kan vippe løbebåndet og rulle på 

de store hjul. 
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5. Du kan nu ruller rundt med løbebåndet. 

Det kan gøres stående lodret eller vinklet. 

 
 

 

Tekniske detaljer 

 

 

 

Anbefalet tidsmæssig anvendelse af løbebåndet. 

For at forlænge løbebåndet levetid, anbefaler vi, at løbebåndet masimalt køre 2 

timer ad gangen. Herefter bør det være slukket i 30 minutter for at køle ned. 

Samlet 

størrelse(mm) 
1455(L)*745(W)*1235(H) 
mm 

Hastighed 
1—14Km/h 

Foldet størrelse 

(mm) 
745(L)*265(w)*1455(H) Rangorden 930W   

Løbebredde(mm) 1300*480mm Motor 2.5HP(PEAK) 

Netto vægt kg 57Kg Input Volt(V)  220-240V 

Maks brugervægt 
 100Kg   

Brugs 

Temperatur 0-28 grader 

Hældning 0-12% 

Computer display Hastighed, Tid, Distance, Kalorier, Puls, Hældning  
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Computer-vejledning 

 

 

 

 

 

Display: 

 

1.”  Hældning viser hvor høj hældning er. 

2. “  puls/  kalorie” viser puls samt forbrændte kalorier. 

3. “  tid/  program” viser længden af træningen samt valgte program. 

4. “  distance/  Indstilling” viser hvor langt der er løbet samt hvilken 

indstilling der er valgt. 

5. “  pedometer” viser antal skridt. 

6. “  speed” viser hastigheden. 

 

Knapper: 

 

1. ”  start” fungerer som start knap og sætter løbebåndet igang såfremt at 

sikkerhedsnøglen er sat i. 

2. “  hældning 3” bruges som en genvej til at hurtigt at vælge en hældning. 

3. “  hældning 5” bruges som en genvej til at hurtigt at vælge en hældning. 

4. “  program” bruges til at vælge program eller manuelt løb og kan bruges i 

standby mode; Program ”P1-P8, Brugerprogrammer U1-U3, samt manuel 

program, hvor brugeren selv vælger hastigheden. 0:00” er manuel program 

5. “  Indstilling” her kan du vælge mellem forskellige forudindstilinger, 

 ”0：00”、”30：00”、”5.0”、”100” （“0：00” er manuelt 

 ”30:00 er tidsnedtælling, hvor tiden begynder på 30min. 

 ”5.0” er distance nedtælling, hvor distancen begynder på 5km. 

 ”100” er kalorier nedtælling, hvor kalorie antallet begynder på 100. 
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Efter du har valgt en indstilling kan du nu bruge knapperne på siden af 

håndtagene til at ændre værdien, tryk hernæst på start “ . 

 

6. “  speed 3” bruges som en genvej til at hurtigt at vælge en hastighed. 

7. ”  speed 5” bruges som en genvej til at hurtigt at vælge en hastighed. 

8. ”  stop” stopper båndet. 

 

Manuel program: 

1. Tryk på ”  start”, systemet starter en 3 sekunder nedtælling som bliver vist 

på ”  tid/  program” efter de 3 sekunder. starter løbebåndet på 1.0 km/t. 

2.Du kan nu bruge genvejene til at vælge hastihed samt “  hældning 3” 、”

 hældning 5”、“  hastighed 3” 、”  hastighed 5” 

 

Under træning: 

 

1.Brug + og – på højre håndtag til at skrue op eller ned for hastigheden med 

0,2km/t ad gangen. 

2.Brug + og – på venstre side til at skrue op eller ned for hældningen. 

6.Når udøveren holder hænderne på håndpulsmåleren i 5 sekunder, vil puls 

ikonet lyse og vise, “  puls/  kalorie”. 

 

8 indbyggede programmer 

Computeren har 8 indbyggede programmer P1……P8, de kan vælges når 

systemet er på standby ved at trykke på:”  program” knappen. 

 ”  tid /  program” viser “P1……P8”, hernæst kan du bruge knapperne 

på siden af håndtagene, for at vælge det ønskede program og indstille tiden. 

Når det ønskede program er valgt, skal du trykke på ”  start”  
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Programmerne er inddelt i 10 dele hver del er tid=valgt tid/10. Når hastigheden 

eller hældningen ændres i en ny del, vil løbebåndet bippe tre gange for at 

advare. 

 
           TIME 

PROGRAM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
speed 1 4 3 4 3 5 4 2 5 3 

incline 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 

P2 
speed 1 5 4 6 4 6 4 2 4 2 

incline 1 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

P3 
speed 1 5 4 5 4 5 4 2 3 2 

incline 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 

P4 
speed 1 6 7 5 8 5 9 6 4 3 

incline 2 2 3 3 2 2 4 6 2 2 

P5 
speed 1 6 7 5 8 6 7 6 4 3 

incline 1 2 4 3 2 2 4 5 2 1 

P6 
speed 1 8 6 4 5 9 7 5 4 3 

incline 2 2 6 2 3 4 2 2 2 1 

P7 
speed 1 6 7 4 4 7 4 2 4 2 

incline 4 5 6 6 9 9 10 12 6 3 

P8 
speed 1 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

incline 3 5 4 4 3 4 4 3 3 2 

 

3 bruger programmer – Lav dine egen programmer 

 

3 bruger programmer, hvor brugeren selv kan indstille programmet efter deres 

ønsker: U1,U2,U3. 

1.Indstilling: 

Når løbebåndet står på standby trykkes ”  program” knappen. Vælg bruger 

program (U1-U3) Tryk på”  indstilling” for at bekræfte.  

Du kan nu vælge hastighed, hældning for hver af de 10 dele med håndtagene. 

Efter at have valgt de ønskede startindstillinger bekræftes der med ”  

indstilling” knappen,  

Gør det same for de næste 9 dele indtil alle 10 dele er udfyldt. Bruger 

programmet er nu gemt, og vil forblive gemt, selv hvis løbebåndet tages fra 

strøm. 
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A. Programmet kan nu vælges med ”  program” knappen ved standby tryk 

dernæst på “  start” 

 

AUX: 

Når løbebåndet er tændt kan en musikenhed sættes til med AUX(jackstik 

3,5mm) når løbebåndet slukkes vil musikken også slukkes. 

USB:  

Kan bruges til at lade enheder op med, men kan ikke bruges til musik 

Meter eller Inches indstilling 

Tryk “  start” button, tag sikkerhedsnøglen ud og sæt den tilbage i, du kan nu 

vælge mellem meter og inches. 

 distance/  indstilling viser indstillingerne, tryk på knapperne på højre 

håndtag for at skifte mellem meter og Inches (“SI” betyder meter , ”Eng” betyder 

Inches), efter du har valgt bekræftes der med  start 

 

Sikkerhedsnøglen / Safetykey： 

Løbebåndet kan altid stoppes med det same ved at trække sikkerhedsnøglen 

ud, der spilles en høj lyd og computeren viser “SAFE”; Efter dette kan 

løbebåndet ikke bruges, før sikkerhedsnøglen bliver sat i igen. 

  

Hældning - Egen indstilling 

Ved standby, tryk på ”  stop” og brug ”  hastighed5” knappen for at ændre 

hældning, efter du er færdig går løbebåndet tilbage i standby. 

 

Power save： 

Hvis løbebåndet er urørt i 4 min. vil det automatisk gå i dvale, det vækkes let ved tryk 

på en knap.  
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Fejlkoder: 

Er1: Computerskærmen får intet signal. 

Er3: For meget spænding 

Er4: IGBT – Transistor kortslutning 

Er5: Overbelastning 

Er6 :Fejl på motortilslutning 

Er7: Controller modtager ikke signal. 

Er8: Stoppet pga. fejl strøm. 

Er13: For meget spænding 

Er14:Overbelastning- kortslutning 

 

Vedligeholdelse: 

Rengøring 

Husk at tage strømstikket ud af løbebåndet før du rengøre eller vedligeholder 

det. 

Husk at rengøre løbebåndet for støv jævnligt, især de udsatte dele for at sikre 

at der ikke kommer støv i maskinen samt skidt og sand under løbebæltet. 

Brug kun rene sko. Toppen af bæltet kan renses med en våd klud, vær sikker 

på, at der ikke kommer vand I de elektriske komponenter.  

 

Smørring - Vigtigt 

Løbebåndet kommer smurt og skal smøres periodisk. Vi anbefaler at du 

smøre dit løbebånd efter følgende skema: 

 

Let brug (optil 1 timer om ugen)                 En gang om året   

Mere brug (1-5 timer om ugen)                           Hver tredje/sjette måned 

 

http://www.baidu.com/link?url=dVNMVvV1abYTDJJ2cxltApIj6IdVYkGWjU4BWcy4AAMnponk2_Ru5BeKg2o6Lg4HVc1INJ0Vpd5WHddczqjCAG4BFGWeLEC_JKJwe7FGgV0bc18Y3620MikvIbnVZ3PF
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Fladen imellem løbepladen og bagsiden af løbebæltet skal have et ultra tyndt 

lag af silikoneolie. Det nedsætter friktionen mellem løbeplade og løbebælte. 

 

Er løbepladen tør, så skal du smøre.  

Er der en silikoneolie overflade, så skal du ikke smøre. 

 

Test: Løft op i løbebæltet midt på løbebåndet. Stik hånden ind på midten af 

løbefladen. 

Rør ved løbepladen mens du trækker hånden ud. Kan du fornemme at der er 

det mindste silikoneolie på dine fingre, så skal du ikke smøre løbefladen.  

For meget silikoneolie er mere skadeligt for løbebæltet end for lidt. 

 

Smøring:  

1. Løft løbebæltet i den ene side og fordel silikone på løbepladen. Sørg for at 

smøre ind på midten og fremme på løbepladen. Se billede. 

2. Gentag smøringen fra den anden side. 

3.  Start løbebåndet og lad det køre med 4 km/t. Lad løbebåndet køre i 5 

minutter for at sprede smøringen på undersiden af løbebæltet. 
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Støvsugning af motorrum. 

Husk at tag strømmen fra, før du fjerner motor coveret. Motorrummet bør 

støvsuges en gang om året, specielt hvis der er glat gulv hvor løbebåndet står 

samt hvis man har hund eller kat. 

 

Justering af løbebælte 
Det er meget vigtigt, at bæltet bliver justeret korrekt, så det løber lige i midten. 

Sæt bæltet I midten. 

Stil løbebåndet på en plan overflade og lad båndet køre ved ca. 10 km/t. 

Hvis løbebæltet trækker mod højre skal højre justeringsbolt drejes, sluk for maskinen 

og træk sikkerhedsnøglen ud, drej bolten ¼ omgang med uret, og sæt båndet i gang 

igen, hvis bæltet stadig trækker mod højre gentages trinnet, indtil det passer. Dette 

kan ses på Billede A 

Samme procedure følges hvis bæltet trækker mod venstre, her drejes venstre bolt ¼ 

omgang med uret som vist på Billede B.  

Løbebæltet vil strække sig lidt overtid, det kan derfor blive nødvendigt at stramme det. 

Løbebæltet sidder korrekt hvis det kan løftes ca. 5-7,5cm på midten. Du skal kunne 

få 3 fingre ind imellem løbeplade og løbebælte.  Hvis bæltet bliver løst, kan det 

spændes ved at dreje begge bolte som Billede C viser. Spænd lidt af gangen, og 

tænd løbebåndet igen for at sikre, at det sidder stramt nok og ikke glider på den 

forreste valse. Husk at du skal kunne få 3 fingre ind under kanten af løbebæltet på 

midten.  

  



Brugermanual 
Peak Fitness Smart+ Løbebånd 

 

 

17 

 

Justering af motorrem. 

Hvis løbebæltet stopper, når du træder på det, så kan det også skyldes at 

motorremmen, altså remmen fra motor til forreste valse, er blevet løs. 

Det vil typisk ske efter ca. 4-6 år. 

Start med at teste om løbebåndet er smurt rigtigt. 

Tag motorcoveret af. Husk at slukke for strømmen. 

Lav en test ved at tænde løbebåndet og gå langsomt på løbebåndet og prøv 

så at stoppe det med fødderne. Hold ved håndtagene i mens. 

Hvis løbebæltet stopper, når du træder på det, men drivrem og forreste 

rullelejer forsætter, skal du stramme løbebæltet (Se guidelines ovenfor) 

Hvis både løbebæltet og den forreste valse stopper, når du træder på det, så 

skal drivremmen strammes. 

Kontakt eventuelt din forhandler for rådgivning. 
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Split-tegning 
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Part liste 

 

NO.  
 

DESCRIPTION Q’TY   NO. ITEM DESCRIPTION Q’TY 

1 Main frame   1 2 Incline bracket  1 

3L/R  Upright   2 4 pad bracket  1 

5 Meter bracket 
horizontal tube 

  1 6 Loudspeaker fixed 
seat 

 2 

7L/R pad bracket fixed 
seat 

  2 8L/
R 

Adjusting sheet 
L/R 

 2 

9 Supporting wheel 
fixed bracket 

  2 10L/
R 

Choice sheet L/R  2 

11 Transporting wheel 
axis 

  2 12 Supporting wheel 
axis 

 2 

13 Incline bracket U 
shape fixed seat 

  2 14 Power fixed 
connector 

 1 

15 Edging buckle  6 16 Handrail stopple  4 

17 Font roller                               1 18 Rear roller  1 

19 extension spring  2 20 Wrench 5# 1 

21 cable  1 22 cylinder  1 

23 compression 
spring 

  1 24 Running board  1 

25 Running belt  1 26 Multi-groove belt  1 

27 Ring wire plug 
 

 2 28 Motor seat  1 

29 Rear cover   1 30 Motor under cover   1 

31 Upper motor cover   1 32L/
R 

Motor cover 
Left/right side  
decorative cap 

 2 

33 Transporting wheel   2 34 Foot lever stopple  1 

35L/
R 

Edging L/R   2 36 Supporting 
transporting wheel 

 2 

37 Supporting wheel 
upper cover 

 2 38 Supporting wheel 
under cover 

 2 

39 Meter under cover  1 40 Meter under cover  1 

41 Meter panel  1 42L/
R 

Meter left/right 
outer side cover 

 2 

43L/
R 

Meter left inner 
side cover 

  2 44 cushion  6 

45 Incline axle sleeve  4 46 Bracket adjusting 
foot pad 

 2 

47 Safety lock seat  1 
48 

C-shape Snap 
Rings   

Φ10 2 

49 Upright stopple  2 50L/
R 

Loudspeaker light 
shade left/right 

 2 

http://www.baidu.com/link?url=Vb7LOLdEIu99SDWJ34kCg0NgkJPxZjstJKJMCL38VSvTTaUJlWzB3KW8Ba1DVHfAYAmJ5EucfAJgwjFtuvHae8uHB68ghx5TAB5EjECBtLZOw0_YTUkzhXXHB3Mekow3
http://www.baidu.com/link?url=zq-x-uGTxdSnsxQiTVs6AX0dc3Uo6pytu6d1V7TgWtY_BhNk6U2BIFJRXD8gNxaYYe9AayL2Nd-zXN8Vn9JCPY5_4-jmjNmcSmo3fQw-NjwnQ42P6cS9uUOFAYJa7kyx
http://www.baidu.com/link?url=zq-x-uGTxdSnsxQiTVs6AX0dc3Uo6pytu6d1V7TgWtY_BhNk6U2BIFJRXD8gNxaYYe9AayL2Nd-zXN8Vn9JCPY5_4-jmjNmcSmo3fQw-NjwnQ42P6cS9uUOFAYJa7kyx
http://www.baidu.com/link?url=bj8gy9XKYDpfJWcnQHrn9lcN_WdxfPSGewgnFD7aMt981LTcETBtWZOC8ltaM8gTxFj0GPHJBG99xeMUOJYvCZpE4b9xR-V8Dt6nsPizKRa
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NO. ITEM DESCRIPTION Q’TY 

 

NO. ITEM DESCRIPTION Q’TY 

51 Flat washer ∮ 9*∮ 23*t1.5 11 52 
Light transmitting 

plate 
 1 

53L/
R 

Left right upright 
stopple 

 2 54 module fixer  2 

55 Silicon oil  1 56 bolt M8*20 1 

57 bolt M8*25 1 58 screw M5*8 4 

59 screw M6*12 8 60 screw M6*20 6 

61 screw ST3.0*15 2 62 screw M6*28 2 

63 screw M6*12 4 64 screw ST3.0*20 4 

65 screw ST4.0*15 12 66 screw BT2.5*8 6 

67 screw ST3.0*10 25 68 screw BT4*8 2 

69 screw BT4*15 15 70 nut  M5 6 

71 nut M6 2 72 nut M8 11 

73 nut M10 2 74 screw M8*15 6 

75 screw 
M6*12nickel-chro

me 
14 76 screw 

M6*15half- 
thread 

nickel-chrome 
2 

77 screw M6*50 1 78 screw M6*60 2 

79 screw M8*12 2 80 bolt 
M10*45 

10.9grade screw 
length 15mm 

1 

81 bolt 
M10*60 10.9 
grade Screw 
length 15mm 

1 82 screw  M2*5 6 

83 screw M4*8 16 84 washer Φ5*12*1.2 6 

85 Flat washer ∮ 9*∮ 16*t1.6 4 86 washer 
∮ 6.6*∮ 11.8*t1.6 

nickel-plating 
13 

87 Flat washer ∮ 11*∮ 20*t2.0 2 88 washer 
∮ 4.1*∮ 4.4*t1nic

kel-plating 
2 

89 Spring washer M8 7 90 
E-shape Snap 

Rings 
∮ 8 black 1 

91 
C-shape Snap 

Rings  
match∮ 20 black 

shaft 
2 92  flange nut M10*P1.25   2 

93 Flat washer ∮ 12.2*∮ 17*t0.5 4 94 O shape ring 
Inner 

diameter∮ 13*wir
e diameter∮ 1.5 

2 

95 
Running board 

baffle 
 2 96 Power cord  1 

97 End socket  1 98 Power switch  1 

99 Overload protector  1 100 DC motor  1 

http://www.baidu.com/link?url=i607eix7W42w9AZ1l5e62xWf4ctYjC5OmWkKBtmAzcuxRUHQagmz-eZsekMwJEKv5TY5CyFVCL-kLktFGdN4EKzz6ViJAXcq5vV-HZmYBa7
http://www.baidu.com/link?url=9_lPraIw1Z9jGemqDmW5v4u7iPpmIjyfTFX9YaQQvX8j2v5FmAtwgEmZFH02arYyNRuca07DXKVF6e8tYA3OhhD84aiJ_hQcOjsBDiPO1jO
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NO. ITEM DESCRIPTION Q’TY 

 

NO. ITEM DESCRIPTION Q’TY 

101  Incline motor  1 102 loudspeaker  2 

103  Mp3 line  1 104 controller  1 

105 upper wire  1 106 screw M4*12 4 

107 Lower wire  1 108 meter  1 

109 
Incline shortcut 

key seat 
 1 110 washer ∮ 20.5*∮ 30*t2.0 2 

111 
wave shape 

washer 
∮ 20.5*∮ 27*t0.4 2 112 

Pad bracket fixing 
screw left 

 1 

113 
Pad bracket fixed 

screw right 
 1 114 handrail  2 

115 Foot lever  1 116 screw M8*35 1 

117 screw M4*12 4 118 screw M6*25 6 

119 screw 
BT2.2*5 

nickle-plating 
4 120 

speed shortcut key 
seat 

 1 

121 
Pad decorating 

light 
 1 122 

Loudspeaker 
decorating light 

 2 

123 
Incline shortcut 

key PC 
 1 124 

Speed shortcut 
key PC 

 1 

125 Pulse outgoing line  2 126 
Shortcut key 
outgoing wire 

 2 

127 USB module  1 128 Meter safety lock  1 

129 screw M3*6 4 130 Single wire 500mm 2 

131 Single wire 350mm 3 
132 

Grounding wire 200mm 
  1 

133 Cool play APP select 1 
134 

Pole pressing seat  
  2 

135 
M7 pad 

Single-sided 
adhesive 

  2 
136 

anti-slip sticker 
left/right 

 
  2 

137 Screw cover  2 
 

  
 

http://www.baidu.com/link?url=i9sjVlkNPzYr1iZJNgDRA5oPimYyw-s46T4ZJr-idZhIitXtyNP7TSCu4Z4SHV89Gvg2n4-LyR0Be5XaDbQOmj80FKkX3aklV5JB19ZnXjG
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Pulstræning - gør din træning mere effektiv 
En pulsmåler giver dig mulighed for at styre din træning indenfor forskellige 

intensitetsniveauer. Ønsker du fedtforbrænding, konditionstræning eller konkurrencetræning, 

kan du gennem pulstræning opnå en mere effektiv træning. 

 

En pulsmåler giver dig mulighed for en mere effektiv træning samt en mere motiverende 

træning, idet pulsmåleren fungerer som din træningspartner.  

Træning ved pulsniveauer: 

Restitutionstræning: 50-60 % af maks. puls    

 Let træning - opvarmning 

 Øger blodomløbet i kroppen, så man restituerer bedre 

 Energikilde: Primært fedt (lavt energiforbrug) 

Vedligeholdelsestræning: 60-70 % af maks. puls  

 Træning, hvor samtale er mulig  

 Forbedre den almene sundhed og styrker kredsløbet 

 Anbefalet fedtforbrænding 65 - 80 % 

 Energikilde: Fedt 

Konditionstræning 70-80 % af maks. puls 

 Lettere anstrengende træning 

 Forbedre konditionen  

 Forbedre kredsløbet, lungefunktionen og øger udholdenheden 

 Energikilde: Fedt og kulhydrater 

Konkurrencetræning 80-90 % af maks. puls 

 Hård / interval træning 

 Træning ved mælkesyre grænsen  

 Forberedning til konkurrence 

 Energikilde: Fedt, kulhydrater og protein 
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Beregning af maks. puls 

Tommelfinger regel 

Maks. puls =  220 - alder     

Alternativ beregning: Maks. puls trænet = 210 – 0,5 * alder         

Oversigt over pulsniveau efter alder 

Pulstabel 20- 45 år 

Alder 20 25 30 35 40 45 

Maks. puls 200 195 190 185 180 175 

Puls niveau:       

60-70 % 120-140 115-135 115-135 110-130 110-125 105-120 

70-80 % 140-160 135-155 135-150 130-150 125-145 120-140 

80-90 % 160-180 155-175 150-170 150-165 145-160 140-155 
 

 

Pulstabel 50 - 75 år 

Alder 50 55 60 65 70 75 

Maks. puls 170 165 160 155 150 145 

Puls niveau:       

60-70 % 100-120 100-115   
95-110 

  
95-110 

  
90-105 

  
85-100 

70-80 % 120-135 115-130 110-130 110-125 105-120 100-115 

80-90 % 135-150 130-145 130-145 125-140 120-135 115-130 
 

Peak Fitness anbefaler at man lægger 10 pulsslag til overstående 

 Eller brug nedenstående formel. 

Beregning af egne pulsniveauer 

Pulsniveau = ((Maks. puls – hvilepuls) * intensitet (%)) + hvilepuls 
Eksempel: Person 40 år, makspuls 180, hvilepuls 60, ønsket intensitet 80 % : 

(180 maks. - 60 hvile) * 0,8 Intensitet + 60 hvile  (120*0,8)+60  156  pulsslag 

 

Hvilepulsen tages stille og roligt og gerne liggende. Alternativt så stå stille på løbebåndet og 

hold på pulshåndtagene. Så får du en puls, der kommer næsten ned på din hvilepuls. 

Find egen maks. puls (maksimal hjertefrekvens). Efter opvarmning, og 10 minutters konditions 

træning hæves pulsen roligt til 95 % af forventet maks. puls. Giv nu alt hvad du kan i 1-2 

minutter eller til man syrer helt til. Pulsen skal da have stoppet med at stige ca. 10 sekunder før 

man er helt færdig. Maks. puls er den højeste målte puls. Testen sker på eget ansvar. 
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Opvarmning og udstrækning 
 

En god træning starter med en gennemført opvarmning, hvor du sørger for at dine muskler kommer i 
gang, således du undgår skader, når du benytter løbebåndet. 
Efter din træning er udstrækningen vigtig, hvis du vil undgå muskelømhed.  
 

OPVARMNING AF NAKKE 
Roter din nakke fra højre mod venstre og 
Derefter gentages bevægelsen fra venstre 
mod højre. Der anbefales 10 gentagelser 
til hver side. 

 
              OPVARMNING AF SKULDRE 

              Løft højre skulder op imod dit øre 

og dette gentages med venstre 

skulder. Der anbefales 10 gentagelser  

til hver side.   

 
 
              OPVARMNING AF MAVE/SIDE 

              Ræk højre arm i vejret indtil du  

              mærker at det strækker i højre 

               side. Bagefter gentages denne 

              bevægelse i venstre side.  

              Der anbefales 10 gentagelser til  

          hver side.     

 
 

 
              UDSTÆKNING AF INDERLÅR 

              Du sætter dig på gulvet med  

     fodsålerne  presset imod hinanden. 

               Nu ligges albuerne på den  

          Indvendige side af dine knæ. Så  

    Pres   ses knæene forsigtigt ned    

     imod gulvet. Denne stilling holdes 

     i 15 sekunder og der anbefales 3-5 

     gentagelser. 

 
                   UDSTRÆKNING AF BAGLÅR 

                  Stræk dit højre ben ud imens dine fødder på venstre ben rører ved gulvet. Så 

strækker du din højre arm så langt ud imod dine tæer, som du kan. Denne 

position holdes i 15 sekunder og derefter gentages det for venstre side.  

 

 

 

 

 

 

UDSTRÆKNING AF 

FORLÅR 

Brug højre arm til at holde 

balancen imod en væg. 

Derefter trækker du 

venstre hæl så langt 

op ,imod din bagdel som 

du kan. Denne position 

holdes i 15 sekunder og 

gentages for højre side.  

 

 

UDSTRÆKNING AF LÆG 

Sæt højre fod foran din 

krop imens du presser 

dine hænder imod en 

mur, og holder dit venstre 

ben i stræk bagud med 

fodsålen i jorden. Hold 

denne position i 15 

sekunder og gentag den 

for højre ben. 

 

 

AT RØRE SINE TÆER 

Bøj dig forsigtigt forover I 

din lænd, indtil du kan 

mærke at det strammer på 

bagsiden af lår og læg. 

Hold denne position i 15 

sekunder.  

 



Brugermanual 
Peak Fitness Smart+ Løbebånd 

 

 
25 

FitShow App - Bluetooth 
 

Smart+ har indbygget bluetooth. 

Der arbejdes på en åben platform, så andre App´s vil også kunne bruges 
sammen med løbebåndet. 

 

Du kan lave din egen træningsplan og holde styr på din træning. 

Hent Fitshow App og styr løbebåndet fra din telefon eller tablet /ipad. 

App’en kan hentes i Apple Store eller Google Play. 

 

 

 

Forhandleren og Importøren af dette Smart+ løbebånd kan ikke gøres ansvarlig 
for tredje parts hardware, programmer, app’s, deres tilgængelighed og 
funktioner. 

 

Ønskes denne manual på engelsk. Så kontakt venligst din forhandler. 

Rigtig god træningslyst. 

 

Importør: 

 Fitnessgruppen A/S, Viborgvej 107, 8210 Århus V, Denmark. 

© Fitnessgruppen A/S 


