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SIKKERHEDSOPLYSNINGERDK

Informationer for at opnå større sikkerhed:
• For at undgå skader på grund af fejlbelastning eller overbe-

lastning må træningsmaskinen kun benyttes som beskrevet i
vejledningen. 

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

• Kontroller træningsmaskinens tilstand regelmæssigt og kon-
troller, at den virker, som den skal. 

• Den sikkerhedstekniske kontrol påhviler ejeren og skal for-
etages 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 elek-
triske dele. Anvend kun originale reservedele fra KETTLER.

• Maskinen må ikke benyttes, før den er repareret. 
• Anvend udelukkende KETTLER plejesæt, art.nr. 7921-000 til

rengøring, pleje og service.
• Rådfør dig med din læge, om du helbredsmæssigt er egnet

til denne form for træning, inden du begynder at træne med
maskinen. Lægens vurdering bør ligge til grund for opbyg-
ningen af dit træningsprogram. Forkert eller for meget træ-
ning 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 håndtagene, 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 træningen. 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 be-
finde dig i en nødsituation. Brug kun sikkerhedsafbryderen
til et nødstop. For under normale betingelser at standse løbe-
båndet fuldstændigt under træningen på en sikker og beha-
gelig måde, skal du bruge STOP-knappen.

• Kontrol af sikkerhedsafbryderen inden træningen påbegyn-
des: 
Stil dig på platformene i siderne og start båndet med mini-
mal hastighed. Træk sikkerhedsnøglen ud af sikkerhedsaf-
bryderen. Båndet skal standse omgående. Derefter placeres
sikkerhedsnøglen i sikkerhedsafbryderen igen, og snoren
sættes fast i dit tøj. Stop båndet og bevæg dig bagud. Sik-
kerhedsnøglen skal løsne sig fra sikkerhedsafbryderen. Sno-
ren skal stadig sidde godt fast i tøjet. Derefter placeres
sikkerhedsnøglen igen i sikkerhedsafbryderen. 

Sikring af løbebåndet 
Du kan sikre dig, at andre ikke benytter båndet uden at have fået
lov ved at tage sikkerhedsnøglen ud. Gem sikkerhedsnøglen om-
hyggeligt og sørg for, at den er uden for børns rækkevidde!
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– DK – Træningscomputer, funktioner og betjening

INCLINE – “Stigning i %“

TARGET – “Træningsmål“

SPEED – “Hastighed i km/h eller mph“

DISTANCE – “Tilbagelagt strækning i kilometer eller mil“

TIME – “Træningstid“

CALORIES – “Energiforbrug i kilokalorier“

HEART RATE – “Puls i bpm eller % maksimalpuls”

SYMBOLE USER 1-5 – “Personer 1 til 5”

SYMBOL SERVICE – “Meddelelse om service af løbebåndet”

SYMBOL USB – “Meddelelse om PC-modus“

SYMBOL ME, FEMALE, MALE – “jeg, kvinde, mand“

COOL DOWN – “Reduceret hastighed“

WARM UP – “Opvarmning“

FINISH – “Programslut”

DISPLAYVÆRDIER
Display Opløsning Område Trin
DISTANCE (km) X.X.X 0.00 – 9.99 / 10.0 – 99.9 0.01
DISTANCE (mile) X.X.X 0.00 – 9.99 / 10.0 – 99.9 0.01
TIME (min:sec) / (h:min) XX:XX 00:00–99:59 / 01:40–18:00 00:01
CALS (kcal) XXXX 0-9999 / 0-2388 in PC Modus 1
INCLINE (%) XX.X 0-12.0 0.5 / 1.0 in PC Modus
SPEED (km/h) XX.X 0.8 – 20.0 0.1
SPEED (mph) XX.X 0.5 – 12.0 0.1
HR (bpm) XXX 40-240 1
% max. HR (%) XXX 10-250 1

ENTER – Bekræftelse af programmer og værdier

CURSOR – Valg af programmer og værdier

USER – Valg af person

HOME – Tilbage til programudvalg

DIRECT INCLINE – Direkte valg af stigning  
(4%, 8%, 12%) 

INCLINE (+) (-) – Indstilling af stigning

DIRECT SPEED – Direkte valg af hastighed 
(4/2.5; 8/5; 12/7.5)

SPEED (+) (-) – Indstilling af hastighed

START / RECOVERY – Starter båndet / 
Starter beregning af fitnesskarakter

STOP – Stopper båndet
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– DK – Træningscomputer, funktioner og betjening

INSTILLING AF STIGNING
Med INCLINE-knappen (+) øges stigningsvinklen med 0.5 %.
Med INCLINE-knappen (-) nedsættes stigningsvinklen med 0.5 %.
Hvis knapperne holdes nede, vises værdierne automatisk efter hin-
anden. 
Med DIRECT INCLINE-knapperne 4 %, 8 %, 12 % for stigning kan
du instille stigningen direkte. 
Af sikkerhedsmæssige grunde kan stigningsvinklen kun indstilles
manuelt. En undtagelse er programmerne med stigningsprofiler og
HRC programmerne (pulskontrol) samt PC-modus. Her indstilles sti-
gningsvinklen automatisk. Under PC-modus kan stigningsvinklen
kun øges og forringes med 1% skridt. 

INDSTILLING AF HASTIGHED
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 DIRECT SPEED-knapperne (4,0 km/h / 2,5 mph), (8,0 km/h
/ 5,0 mph) og (12 km/h / 7,5 mph) for hastigheden kan du ind-
stille hastigheden direkte. 

VALG AF PROGRAM
Når du har tændt for maskinen eller afsluttet et program, kan du
vælge et program med “<”,”>”, ”�”, “�“ CURSOR-knapperne og
ENTER-knappen. Der er programmerne “ALLROUND“ og “PRO-
FESSIONAL“ at vælge imellem. Til hjælp gives der informationer i
LCD linjen foroven. Blinkende LED’er ved siden af knapperne viser
de funktioner, der i øjeblikket kan anvendes. 

PROFILSEGMENTER
Ved valg af program (før træningen påbegyndes) vises profilerne
for stigning, puls og hastighed. Stigningsprofilerne og pulsprofi-
lerne vises i den venstre halvdel af displayet, hastighedsprofilen i
den højre halvdel. Under træningen vises stigningsværdierne til
venstre og hastighedsværdierne til højre  som skala for de enkelte
segmenter. Derved kan den viste profil godt blive lidt forvrænget.
Den aktuelle position blinker. Med et tryk på ENTER-knappen under
træningen vises det nye profilforløb.

RECOVERY-FUNKTION
Hvis pulsen måles under træningen, udløses måling af restitutions-
pulsen med RECOVERY-knappen. Løbebåndet standser. Først måles
belastningspulsen og et minut senere restitutionspulsen, og der bli-
ver beregnet en fitnesskarakter. Ved gentagelse af den samme træ-
ning er en forbedring af denne karakter et tegn på
træningsfremskridt.  
I displayet for DISTANCE vises belastningpulsen P1 og i displayet
for CALORIES restitutionspulsen P2. Efter ca. 16 sekunder skifter
displayet over til pausemodus. 
Beregning af fitnesskarakter:

Karakter = 6 - (10 x (P1  – P2))2
P1

P1= Belastningspuls P2 = Restitutionspuls
F1,0 = Meget godt F6,0 = Utilstrækkeligt

PAUSE
Når du trykker på STOP-knappen under træningen, afbrydes pro-
grammet, og pausefunktionen aktiveres. I pausemodus er det kun
START- og STOP-knapperne, der virker. 
Hvis man trykker på START-knappen i pausemodus, starter løbe-
båndet igen og fortsætter med samme hastighed, som før pause-
funktionen blev aktiveret. Træningsværdierne tælles videre og
fortsættes fra der, hvor de var blevet afbrudt. 

Bliver der i pausemodus ikke trykket på nogen knap eller på STOP-
knappen, inden der er gået tre minutter, afsluttes programmet, og
træningsstatistikken vises. 

FINISH –TRÆNINGSSTATISTIK
Når du trykker på STOP-knappen i pausemodus, eller når pause-
modus automatisk forlades, vises træningsstatistikken i 16 sekunder
på displayet. Displayet viser den samlede tid, den samlede tilba-
gelagte strækning og det samlede energiforbrug. Derefter skifter
displayet til valg af program og er klar til næste træning. Hvis du
ønsker at springe over træningsstatistikken, trykker du bare på
STOP-knappen. 

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

PULSREGISTRERING
Løbebåndet er udstyret med håndpulsmåling. For at få en god
håndpulsmåling skal man tage let fat helt rundt om begge puls-
sensorer 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 under PULSE. Løbebån-
det har også en indbygget POLAR-kompatibel hjertefrekvensmåler.
For at kunne benytte det kabelløse pulssystem skal du have et bryst-
bælte på til overførsel af hjertefrekvensen. Brystbæltet til overførsel
af hjertefrekvensen følger ikke med løbebåndet. Vi anbefaler et
POLAR-brystbælte T34. Det kan købes i specialforretninger. Be-
mærk, at nogle af de materialer, som dit tøj er lavet af (f.eks. po-
lyester, polyamid), afgiver statisk elektricitet og evt. kan  påvirke
hjertefrekvensmålingen, så den ikke bliver så præcis. Vær også
opmærksom på, at mobiltelefoner, fjernsyn og andre tekniske ap-
parter, som danner elektromagnetisk felt omkring sig, evt. også kan
give problemer i forbindelse med måling af hjertefrekvensen. 

INDSTILLINGER
Holdes SPEED-knappen (-) nede under valg af program kommer du
frem til indstillingerne. Indstillingsmulighederne sprog (tysk/en-
gelsk), system (metrisk/engelsk), lyd (on/off), tilbagestilling af ser-
vicemeddelelse, samlet kilometertal, display og controllerversion
kan vælges med SPEED-knappen (-). Du kan til enhver tid forlade
indstillingsmodus uden at have foretaget ændringer ved at trykke
på STOP-knappen. Når du trykker på START-knappen, ændres den
pågældende indstilling, eller den tændes eller slukkes, og du for-
lader indstillingsmodus. Det samlede kilometertal og display- og
controllerversion kan kun aflæses og ikke ændres. 

SERVICEMEDDELELSE
Når symbolet service vises, skal der foretages service på båndet.
Kontroller båndjustering og båndsmøring. Følg i denne forbindelse
serviceoplysningerne i monteringsvejledningen. For at tilbagestille
servicemeddelelsen „Se indstillinger”! 

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

USB
USB-porten befinder sig på bagsiden af displayet. Via dette inter-
face er der mulighed for dataudveksling med en PC ved hjælp af
KETTLER software.
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– DK – Træningscomputer, funktioner og betjening

IBRUGTAGNING

TÆND
Tænd først for maskinen. Løbebåndets  ON/OFF-knap sidder ved
siden af strømkablet foran nedenunder motorens afskærmning. Tryk
på knappen, så den står på ON.
- 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 ”SAFETY KEY” i displayet. 

STIG OP PÅ OG NED AF LØBEBÅNDET
Vær forsigtig, når du stiger op på eller ned af løbebåndet. Benyt
gelænderet i siderne. Stil dig ikke op på løbebåndet, når du for-
bereder båndet til træningen.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 ha-
stighed. Stil dig for din egen sikkerheds skyld kun op på løbebån-
det, 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 stille,
før du stiger ned. 
Hvis du føler dig usikker med hastigheden og ikke mere er sikker
på, hvordan du skal få stoppet maskinen, så hold fast i gelænde-
ret, løft fødderne fra løbebåndet og stil dig på platformene ved
siden af løbefladen. Platformene 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

MANUELT PROGRAM
Når du har tændt for maskinen, og sikkerhedsnøglen er faldet i
hak, trykker du på START-knappen. Efter 3 sekunder starter løbe-
båndet med en hastighed på 0,8 km/h (0,5 mph). Under trænin-
gen kan du øge / reducere hastigheden eller stigningen. For at
afslutte træningen skal du trykke på STOP-knappen. Når trænin-
gen startes manuelt, tælles træningsstrækningen/DISTANCE og træ-
ningstiden/TIME opad. Det manuelle program er træning uden
tidslimit. Træningsprogrammet kan ikke gemmes, når træningen
afsluttes. 
1. Tænd for maskinen. 
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj. 
3. Tryk på START-knappen for at begynde træningen. 

PROGRAMUDVALG
Du har mulighed for at vælge mellem programmerne ALLROUND
eller PROFESSIONAL.

Programmet ALLROUND indeholder følgende underprogrammer:
1 User Program : 5 brugerprogrammer
2 Fat Burner : 4 forprogrammerede programmer 

( 2 stigning , 2 speed )
3 Distance Program : 4 forprogrammerede programmer 

( 4 stigning )
4 HRC Incline : 4 HRC forprogrammerede programmer 

( 4 pulsprofiler)
5 Fitnesstest 1

Programmet PROFESSIONAL indeholder følgende 
underprogrammer:
1 RACE Program : Konkurrence med 5 gemte programmer

(User Programm i ALLROUND udvalget)
2 Interval Program : 4 forprogrammerede programmer ( 2 sti-

gning , 2 speed)
3 Hill Program : 4 forprogrammerede programmer 

( 2 stigning, 2 speed )
4 HRC Speed/Incline : 4 HRC forprogrammerede programmer

(4 pulsprofiler)
5 Fitnesstest 2

Når du har valgt et program, kan du indstille det individuelt. Den
forprogrammerede værdi blinker og viser, at du enten kan bekræfte
eller ændre den blinkende værdi. Når du har angivet og bekræf-
tet dine ønsker, kan du begynde træningen på løbebåndet. 
USER PROGRAM
Her har du mulighed for at træne efter et gemt program, som så
gemmes igen. For at kunne gemme træningsprogrammet, bliver du
nødt til at gennemføre det helt til slut. 
Du kan vælge mellem person 1-5 i User programmet under ALL-
ROUND.

1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg User programmet under ALLROUND.
4. Vælg en PERSON (1-5) (</>). Bekræft med ENTER.
5. Bekræft (Enter) eller ændr vægt (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr alder (� �).
7. Bekræft (Enter) eller ændr TID (� �) eller bekræft (Enter) eller

ændr STRÆKNING (� �).
8. Tryk på START for at begynde træningen. 
9. Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte

program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen. 
10.Vælg person 1-5 (NAME).
11.Gem ved at trykke på USER-knappen.
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FAT BURNER
Løbetræning med hovedvægten lagt på vægtreducering (fedtfor-
brænding). Ved dette program reguleres stigningen eller hastighe-
den automatisk efter forprogrammerede tidsintervaller. 
I Fat Burner programmet under ALLROUND kan du vælge mellem
fire forprogrammerede profiler (to stigningsprofiler og to speed-
profiler). Under træningen kan du øge / nedsætte hastigheden eller
stigningen. De forprogrammerede tidsintervaller tælles ned på dis-
playet under TARGET.

1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg FAT BURNER programmet under ALLROUND.
4. Bekræft (Enter) eller ændr vægt (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr alder (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr tid (� �).
7. Vælg en profil (� �) og bekræft med Enter.
8. Bekræft (Enter) eller ændr maks. speed eller maks. stigning (�

�).
9. Tryk på START for at begynde træningen. 
10.Du kan til enhver tid standse træningen ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan genoptages inden for 3 minut-
ter. 

11.Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte
program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen. 

FAT BURNER: SPEEDPROFIL 1

FAT BURNER: SPEEDPROFIL 2

FAT BURNER: STEIGUNGSPROFIL 1

FAT BURNER: STEIGUNGSPROFIL 2

DISTANCE PROGRAM
Der trænes en strækning efter dit valg med forskellige stigninger.
Således opnås en målrettet og realistisk løbetræning. 
I Distance programmet under ALLROUND kan du vælge mellem
fire forprogrammerede stigningsprofiler. Under træningen kan du
øge / nedsætte hastigheden eller stigningen. Den forprogramme-
rede strækning tælles ned på displayet under TARGET.

1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg Distance programmet under ALLROUND.
4. Bekræft (Enter) eller ændr vægt (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr alder (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr strækning (1,0km til 50,0km) (�

�).
7. Vælg en profil (� �) og bekræft med Enter.
8. Bekræft (Enter) eller ændr maks. stigning (� �).
9. Tryk på START for at begynde træningen. 
10.Du kan til enhver tid standse træningen ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan genoptages inden for 3 minut-
ter. 

11.Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte
program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen.

DISTANCE PROGRAM: STIGNINGSPROFIL 1

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 2

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 3

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 4

– DK – Træningscomputer, funktioner og betjening
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HRC INCLINE og HRC SPEED/INCLINE
I HRC Incline under ALLROUND eller i HRC Speed/Incline under
PROFESSIONAL kan du vælge mellem fire forprogrammerede puls-
programmer. Du kan indstille programmet individuelt på grundlag
af din målpulsværdi (maks. målpuls). I programmet HRC Speed/In-
cline indstiller løbebåndet automatisk den stigning eller den ha-
stighed og i HRC Incline kun den stigning, der skal til for at nå op
på din puls og bibeholde den. Under træningen kan du ændre ha-
stighed, stigning eller TARGET PULS manuelt. Under træningen vises
den MÅLPULS, der skal opnås under TARGET.
For at kunne anvende hjertekontrolprogrammet, skal du have et
brystbælte på under træningen. 

1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg HRC Incline programmet eller HRC Speed Incline pro-

grammet.
4. Bekræft (Enter) eller ændr vægt (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr alder (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr tid (� �).
7. Vælg en profil (� �) og bekræft med Enter.
8. Bekræft (Enter) eller ændr maks. målpuls (� �).
9. Tryk på START for at begynde træningen. 
10.Du kan til enhver tid standse træningen ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan genoptages inden for 3 minut-
ter. 

11.Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte
program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen. 

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPROFIL 1

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPROFIL 2

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPROFIL 3

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPROFIL 4

INTERVAL PROGRAM
Målet med intervalprogrammet er at træne skiftevis med lav og høj
intensitet. Alt efter profil ændrer stigningen eller hastigheden sig.
Der kan gennemføres en målrettet og meget effektiv løbetræning
med skiftende hastighed/stigning. 
Vælg i Interval programmet under PROFESSIONAL mellem fire for-
programmerede profiler (to stigningsprofiler og to speedprofiler).
Under træningen kan du øge / nedsætte hastigheden eller sti-
gningen. Den forprogrammerede tid tælles ned under TARGET på
displayet. 

1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg Interval programmet under PROFESSIONAL.
4. Bekræft (Enter) eller ændr VÆGT (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr ALDER (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr TID (� �).
7. Vælg en profil (� �) og bekræft med Enter.
8. Bekræft (Enter) eller ændr maks. speed eller maks. stigning (�

�).
9. Tryk på START for at begynde træningen. 
10.Du kan til enhver tid standse træningen ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan genoptages inden for 3 minut-
ter. 

11.Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte
program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen. 

INTERVAL PROGRAM: SPEEDPROFIL 1

INTERVAL PROGRAM: SPEEDPROFIL 2

INTERVAL PROGRAM:  STEIGUNGSPROFIL 1

INTERVAL PROGRAM:  STEIGUNGSPROFIL 2
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HILL PROGRAM
Her varierer løbebåndet stigningen og hastigheden automatisk efter
dit valg og simulerer således en løbetur i bjergene. 
I Hill programmet under PROFESSIONAL kan du vælge mellem fire
forprogrammerede profiler (to stigningsprofiler og to speedprofi-
ler). Under træningen kan du øge / reducere hastigheden eller sti-
gningen. Den programmerede tid tælles nedad i displayet under
TARGET.
1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg Hill programmet under PROFESSIONAL.
4. Bekræft (Enter) eller ændr VÆGT (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr ALDER (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr TID (� �).
7. Vælg en profil (� �) og bekræft med Enter.
8. Bekræft (Enter) eller ændr maks. speed eller maks. stigning (�

�).
9. Tryk på START for at begynde træningen. 
10.Du kan til enhver tid standse træningen ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan genoptages inden for 3 minut-
ter. 

11.Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte
program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen. 

HILL PROGRAM: SPEEDPROFIL 1

HILL PROGRAM: SPEEDPROFIL 2

HILL PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 1

HILL PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 2

RACE
I programmet Race under PROFESSIONAL kan du vælge en kon-
kurrence mellem en af de 5 gemte programmer (User program).
Under træningen kan du øge eller reducere hastigheden. Den for-
programmerede tid eller den forprogrammerede strækning alt af-
hængig af den sidste gemte træning tælles nedad i displayet under
TARGET.
Træningen sluttes af med COOL DOWN.

1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg Race programmet under PROFESSIONAL.
4. Bekræft (Enter) eller ændr VÆGT (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr ALDER (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr MODSTANDER (et udvalg fra User

programmet) (� �).
7. Tryk på START for at begynde træningen. 
8. Du kan til enhver tid standse træningen ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan genoptages inden for 3 minut-
ter. 

9. Der indledes en COOL DOWN på 4 min., når programmet
er afsluttet (vundet).  

10.Når programmet er afsluttet, kan du gemme det gennemførte
program (knap USER) eller afbryde med HOME-knappen. 

FITNESSTEST
Med fitnesstesten får du et pålideligt grundlag for en systematisk og
effektiv opbygning af din træning. 
Du kan vælge mellem FITNESSTEST 1 (stigningen øges, hastighe-
den øges minimalt) under ALLROUND og FITNESSTEST 2 (stigning
og hastighed øges) under PROFESSIONAL.
Under testen kan du ikke regulere hastigheden eller stigningen ma-
nuelt. 
1. Tænd for maskinen.
2. Placer sikkerhedsnøglen i løbebåndet og sæt snoren fast i dit

tøj.
3. Vælg FITNESSTEST 1 eller FITNESSTEST 2.
4. Bekræft (Enter) eller ændr vægt (� �).
5. Bekræft (Enter) eller ændr alder (� �).
6. Bekræft (Enter) eller ændr køn (M=mand, F=kvinde) (� �).
7. Tryk på START for at begynde fitnesstesten. 
8. Træningsresultaterne kan ikke gemmes efter fitnesstesten. 
9. Du kan til enhver tid standse fitnesstesten ved at trykke på

STOP-knappen. Træningen kan ikke genoptages igen. 
10. Der indledes en COOL DOWN på 4 min., når fitnesste-

sten er afsluttet (kan standes ved at trykke på STOP-knappen).  
11.Når fitnesstesten er afsluttet, bliver der regnet en fitnesskarak-

ter ud (FITNESSTAND).  
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Træningsvejledning  
Løbetræning er en meget effektiv form for fitnesstræning. Med dette
løbebånd kan du uafhængigt af vejret udføre en kontrolleret og
veldoseret løbetræning derhjemme. Løbebåndet er ikke kun veleg-
net til løbetræning, men også til gåtræning. Læs de følgende in-
formationer grundigt igennem, inden du begynder med træningen!

Planlægning og styring af din løbetræning
Grundlæggende for planlægningen af dit træningsprogram er din
aktuelle fysiske tilstand. Din læge kan med en belastningstest fastslå
din krops fysiske ydeevne, som skal danne grundlag for din træ-
ningsplan. Hvis du ikke har fået foretaget en sådan belastnings-
test, skal du under alle omstændigheder undgå store
træningsbelastninger eller overbelastninger. Husk på følgende, når
du planlægger din træning: Udholdenhedstræning styres både af
belastningsomfanget og af belastningsstyrken/-intensiteten. 

Vejledende værdier for udholdenhedstræning

Belastningsintensitet
Belastningsintensiteten ved løbetræning skal helst kontrolleres via
hjertets pulsfrekvens. 
Maksimalpuls: Maksimal belastning betyder, at den individuelle
maksimalpuls er nået. Den maksimale hjertefrekvens er afhængig
af alderen. Her gælder følgende tommelfingerregel: Den maksi-
male hjertefrekvens per minut svarer til 220 pulsslag minus alder.
Eksempel: Alder 50 år > 220 – 50 = 170 pulsslag/min.

Belastningspuls:
Den optimale belastningsintensitet opnås ved 65–75% af den in-
dividuelle hjerte–/kredsløbsydelse (jvf. diagram).

65% = træningsmål fedtforbrænding
75% = træningsmål forbedret fitness

Denne værdi ændrer sig afhængig af alderen.
Intensiteten af træningen på løbebåndet reguleres for det første
med løbehastigheden og for det andet med løbebåndets hæld-
ningsvinkel. Kroppens belastning øges, jo hurtigere man løber. Den
øges også, jo større hældningsvinklen er. Er du nybegynder, bør du
undgå en for høj løbehastighed eller træning med for stor hæld-
ningsvinkel, da den anbefalede pulsfrekvens ellers hurtigt kan over-
skrides. Du bør fastlægge din individuelle løbehastighed og
hældningsvinkel ved træning på løbebåndet således, at du opnår
din optimale pulsfrekvens i henhold til angivelserne ovenfor. Kon-
troller ved hjælp af pulsfrekvensen, om du holder dig inden for in-
tensitetsområdet, når du løber.

Pulsdiagramm
Fitness og Fedtforbrænding

220
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Puls i minuttet

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

Fedforbrænding Puls

90

(65% Max.Puls)

Fitness Puls
(75% Max.Puls)

Maximalpuls
(220 – alder)

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

Tommelfingerregel:

Nybegyndere må ikke starte med træningsenheder på 30-60 mi-
nutter. Træning for nybegyndere kan opbygges intervalagtigt de
først 4 uger:

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

Cool-Down
Lige så vigtig er den såkaldte „afvarmning“. Efter hver træning bør
du fortsætte med at løbe langsomt i ca. 2-3 minutter.  
Belastningen for din fortsatte udholdenhedstræning bør principielt
først øges over belastningsomfanget, f.eks. 20 minutters træning i
stedet for 10 minutter eller 3 gange om ugen i stedet for 2 gange.
Foruden den individuelle planlægning af din udholdenhedstræning
har du også mulighed for at benytte dig af de træningsprogrammer,
som er integreret i løbebåndets træningscomputer.  

Træningsintensitet Træningstid
dagligt 10 min.
2-3 gange pr. uge 20-30 min.
1-2 gange pr. uge 30-60 min.

– DK – Træningscomputer, funktioner og betjening

Træningsintensitet Omfanget af en træningsenhed

3 gange om ugen 2 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning

3 gange om ugen 3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning

3 gange om ugen 4 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning

3 gange om ugen 5 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
4 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
4 minutters træning

Uge 4

Uge 3

Uge 2

Uge 1
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Om træningen efter nogle ugers forløb har givet den ønskede ef-
fekt, kan du konstatere på følgende måde:
1. Du kan klare en bestemt udholdenhedstræning med lavere

hjerte-/kredsløbsydelse end tidligere.
2. Du kan udføre en bestemt udholdenhedstræning med samme

hjerte-/kredsløbsydelse over længere tid.
3. Du bliver hurtigere frisk igen i forhold til tidligere efter at have

udført en bestemt hjerte–/kredsløbsydelse. 

Pulsmåling med håndpuls
Håndsensorerne registrerer en lille spænding fremkaldt ved kon-
traktion af hjertet, og dette fortolkes af  elektronikken. 
• Hold begge hænder fast om kontaktfladerne.
• Undgå at omslutte dem i ryk.
• Hold hænderne stille og undgå kontraktioner og gnidning på

kontaktfladerne.

Særlige træningsanvisninger
Alle kender sikkert bevægelsesforløbet under løb. Alligevel er der
nogle punkter, der bør tages hensyn til ved løbetræning:
• Kontroller altid, inden du går i gang med at træne, om træ-

ningsmaskinen er opbygget korrekt og står stabilt. 
• Løbebåndet skal stå helt stille, inden du går op på det og for-

lader det. Hold fast i håndtagene. 
• Sæt snoren fra sikkerhedsnøglen til båndstop fast i dit tøj,

inden du starter løbebåndet.
• Træn med passende løbe- eller sportssko. 
• Løb på løbebånd er anderledes end løb på normalt terræn.

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

• Hold fast i håndtagene i de første træningsenheder for at
undgå ukontrollerede bevægelser, der kan bevirke, at du fal-
der. Dette gælder især ved betjening af computeren under lø-
betræningen. 

• For at undgå overbelastning, skal du som nybegynder ikke
stille løbebåndets hældningsvinkel i en for høj position.

• Løb om muligt i en regelmæssig rytme.
• Træn kun på midten af løbebåndet. 

– DK – Træningscomputer, funktioner og betjening

Bluetooth

BLUETOOTH (KETTLER S-FIT APP)  Bluetooth
Løbebåndet kan styres via appen KETTLER S-FIT APP. Dette kræver
en BT-forbindelse til en smartphone eller en tablet. Yderligere oplys-
ninger findes i appen KETTLER S-FIT APP. Til Android-enheder kan
appen hentes på "Google play" og til iOS-enheder på "iTunes".

Oprettelse af forbindelse (parring)
Tryk på ENTER-knappen i længere tid, efter maskinen er blevet
tændt. Løbebåndets BT-id sendes i 2 minutter. Når dette foregår,
blinker ENTER-knappen, og der står CONNECTING i displayet.
Når forbindelsen er oprettet, lyser ENTER-knappen konstant. An-
modninger om parring fra smartphonen skal bekræftes.

Afbrydelse af forbindelsen
Tryk på BLUETOOTH-knappen.
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Fase Start Slut Henvisninger / 
bevægelsesbeskrivelse

Biomekanik - løbebånd
Træningsform og bevægelsesudførelse
På dette løbebånd kan man praktisere mange forskellige træ-
ningsformer fra gang over walking til sprint. Derved bliver bevæ-
gelsesudførelsen ved gang, walking, løb og sprint opdelt i fire
faser: 

Forreste svingfase Støttende ben under 
kroppens tyngdepunkt

Fodens kontakt med 
underlaget

Her finder det maksimale knæ-
løft sted, og bruges primært til
fremsvingning af benet. Ved fo-
dens kontakt med underlaget
bliver de nederste ekstremiteter
dæmpet inden for 10-20 ms
via en passiv bremsebevæ-
gelse

Forreste støttefase Fodens kontakt med 
underlaget

Lodret kropsholdning Ved fodens kontakt med under-
laget opstår der kræfter 2-3
gange større end kropsvægten.
Derfor skal man sørge for at
bruge de rigtige sko for at ab-
sorbere de opståede kræfter
på en passende måde og såle-
des sikre en korrekt og sund
pronation af foden.

Bagerste støttefase Lodret kropsholdning Afstødning med foden I slutfasen bliver foden strakt
og der finder en afstødning
sted via den første tå

Bagerste svingfase Afstødning med foden Lodret kropsholdning

Løbestilarter
Løbets bevægelser kan ikke standardiseres, hvorfor valget af en
økonomisk løbestil er meget individuelt og i høj grad afhænger
af løbehastighed og kondition. Der skelnes mellem de forskellige
typer af hælens kontakt med underlaget.
• Forfodskontakt: Indledende kontakt med underlaget begynder

med forfoden. Knæet er let bøjet når foden rammer underla-
get, hvorved en stor del af de opståede kræfter bliver dæm-
pet via muskulaturen.

• Bagfodskontakt: Indledende kontakt med underlaget begyn-
der med hælen. Knæet er næsten strakt når hælen rammer
underlaget og bevægelsen bliver dæmpet via det passive be-
vægelsesapparat og skoene.  

• Mellemfodskontakt: Indledende kontakt med underlaget via
mellemfoden. Kombination af forfods- og bagfodskontakt.

Det skal fastholdes, at en økonomisk løbeteknik forhindrer tidlig
træthed og forebygger skader og at de biomekaniske krav under
løbet og de opståede kræfter afhænger af følgende punkter:
• løbehastighed

• underlagets beskaffenhed / strækningens profil

• kondition

• løbeteknik

• skotøj

• de nederste ekstremiteters statik

Fodens pronation

BiomekanikDK
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Pronationen beskriver fodens naturlige dæmpning til affjedring
ved kontakt med underlaget. Fodens pronation kan være forskel-
lig alt efter løbertype. Der skelnes derfor mellem normal prona-
tion, overpronation og supination.

En løbesko bør ved en løber med normal pronation altid unders-
tøtte den naturlige pronationsbevægelse, uden at begrænse
denne via stabilitetsteknologier. For løbere kan overpronation
eller supination i særdeleshed forårsage store problemer og føre
til mange forskellige skader. Med de passende løbesko kan man
dog udligne individuelle deformiteter eller problemer.

SUPINATION NORMAL OVERPRONATION

1

2

3

BiomekanikDK
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Informace k vaší bezpečnosti:
• K zamezení zranění v důsledku chybné nebo nadměrné

zátěže smí být tréninkový přístroj obsluhován pouze dle ná-
vodu.

• Před prvním uvedením do provozu a následně po cca 6
dnech provozu je nutno zkontrolovat pevnost spojů.

• Pravidelně kontrolujte funkčnost a řádný stav tréninkového
přístroje.

• Bezpečnostně technické kontroly patří k povinnostem provo-
zovatele a musí být pravidelně a řádně prováděny.

• Bezpečnostní úroveň přístroje lze udržet pouze za předpo-
kladu, že bude pravidelně kontrolován, zda nevykazuje
poškození a opotřebení.

• Defektní nebo poškozené konstrukční díly je nutno bez od-
kladu vyměnit. Zásahy do elektrických dílů smí provádět
pouze kvalifikovaný personál. Používejte pouze originální
náhradní díly od firmy KETTLER.

• Přístroj nesmí být až do opravy používán.
• Pro čištění, ošetřování a údržbu používejte prosím pouze

čistící a ošetřovací sadu KETTLER, obj. č. 7921-000
• Před zahájením tréninku si nechte svým lékařem objasnit,

zda jste pro trénink s tímto přístrojem zdravotně dispono-
vaní. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení
vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný tré-
nink může vést k poškození zdraví.

• Běžecký trenažér může být používán pouze v souladu s
určením, tzn. pro trénink běhu a chůze dospělých osob.

• Dodržujte max. povolenou hmotnost uživatele.
• Trénujte vždy pouze s připevněným bezpečnostním klíčem. 
• Při prvních tréninkových jednotkách se seznamte s

průběhem pohybů při nízké rychlosti.
• V případě nejistoty se pevně držte madel a opusťte trenažér

směrem na boční stupátka a zastavte jej.

Důležité: Dbejte také bezpečnostních pokynů v návodu k mon-
táži a instalaci.

Bezpečnostní vypínač
• Upevněte vždy před každým tréninkem bezpečnostní klíč na

bezpečnostní vypínač a připněte si šňůru bezpečnostního
klíče pevně na oblečení. Přizpůsobte délku šňůry: Bez-
pečnostní vypínač má být aktivován při klopýtnutí.

• Bezpečnostní vypínač byl vyvinut proto, aby ihned vypnul
pohony pásu a výškového nastavení, pokud byste měli
upadnout nebo se nacházet v nouzové situaci. Používejte
bezpečnostní vypínač pouze k nouzovému zastavení. Pro
bezpečné, pohodlné a úplné zastavení běžeckého tre-
nažéru během tréninku za normálních podmínek používejte
tlačítko STOP.

• Kontrola bezpečnostního vypínače před začátkem tréninku:
Postavte se na boční stupátka a spusťte trenažér s minimální
nastavenou rychlostí. Vytáhněte bezpečnostní klíč z bez-
pečnostního vypínače. Trenažér se musí ihned zastavit. Poté
připevněte bezpečnostní klíč opět na bezpečnostní vypínač
a šňůru na vaše oblečení. Při zastaveném trenažéru se pohy-
bujte směrem dozadu. Bezpečnostní klíč se musí uvolnit z
bezpečnostního vypínače. Šňůra by měla být stále pevně
připevněna na oblečení. Poté připevněte bezpečnostní klíč
opět na bezpečnostní vypínač.

Zajištění běžeckého trenažéru
Nekontrolovanému použití běžeckého trenažéru třetí osobou
může být zabráněno vytažením a uschováním bezpečnostního
klíče.  Prosím uschovejte pečlivě bezpečnostní klíč a zabraňte,
aby se k němu dostaly děti!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYCZ


