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TILKOBLES TIL

PEAK FITNESS
B 3.0 i



Sikkerhed 

Før du begynder 
1). Kun én person ad gangen skal bruge dette udstyr. Hvis der forekommer 
svimmelhed, kvalme, brystsmerter eller andre unormale symptomer mens du 
bruger cyklen, skal træningen stoppes. 
2). MAX. brugervægt: 135 kg (297 Ibs). 
3). Brug altid denne cykel på en plan overflade. Må ikke anvendes udendørs 
eller i nærheden af vand. 
4). Sæt ikke genstande ind i nogen åbninger. 
5). Før du bruger dette udstyr bør du altid varme ordentligt op. 
6). Erstat defekte komponenter øjeblikkeligt og hold udstyret ude af brug indtil 
reparation. 
7). Brug altid passende træning tøj og sko, når du træner. Bær ikke løstsiddende 
tøj, der kunne blive fanget i udstyret.
8). Placer den på en plan overflade. For at beskytte gulvet eller tæppet mod 
skader, placeres en måtte under løbebånd. 
9). Kontakt din læge, før du starter din træning, for at finde ud af hvad den rigtige 
træning er for dig .

Vigtige sikkerhedsinstruktioner 
1). Hold børn og kæledyr væk fra dette udstyr på alle tidspunkter. 
2). Sørg for at alle bolte og møtrikker er spændt, når udstyret er i brug. Periodisk 
vedligeholdelse er påkrævet på alle træningsmaskiner for at holde den i god 
stand. 
3) Stop cyklen med det samme og tag et hvil, hvis der forekommer ubehag
under træningen. 
4). Hvis der vises nogen fejl tegn på skærmen før / under træning, skal du straks 
tage kontakt til din forhandler. 
5). Sluk for strømmen efter brug. 
6). Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans 
serviceværksted eller en tilsvarende uddannet person, for at undgå enhver 
risiko. 
7) Advarsel:. Ukorrekt eller overdreven træning kan være skadeligt.



Sikkerhed 

Advarsel: Før du starter et træningsprogram skal du konsultere din læge. Dette 
er især vigtigt for personer over 35 år eller personer med allerede eksisterende 
helbredsproblemer. Læs alle instruktioner før du bruger fitness-udstyr. Vi 
påtager os intet ansvar for personskade eller tab ved brug af denne cykel. 

Hvor ofte bør du træne:
Du bør træne tre til fire gange om ugen for at forbedre din kondition og dine 
muskler. 

Hvor hårdt bør du træne:
Intensiteten af motion er afspejlet i din puls. Øvelser skal være tilstrækkeligt 
strenge til at styrke dit hjerte. 
Kun din læge kan ordinere målet for træningspuls interval for dig. Før du 
begynder på et træningsprogram skal du konsultere din læge. 



Sikkerhed 
Program for begyndere: 

Træning Længde på træning
Uge 1 Let 6~12 minutter
Uge 2 Let 10~16 minutter
Uge 3 Moderat 14~20 minutter
Uge 4 Moderat 18~24 minutter
Uge 5 Moderat 22~28 minutter
Uge 6 Stigning I interval 20 minutter
Uge 7 Interval træning 3 minutter ved moderat anstrengelse og 3

minutter ved højere anstrengelse i 24 minutter

Mål for puls zoner: 

220-din alder = maximum puls zone 

101

Du ønsker ikke at træne på din
maksimale puls. Den anbefalede
puls zone er en procentdel af din
maksimale puls. Mellem 65% og
85% af din maksimale puls.

* Nedre grænse for puls zone
= Maksimale puls X 0,65

* Øvre grænse for puls zone
= Maksimum puls X 0,85

(Dette er anbefalet af American Heart
Association. Før du starter et motions
program, skal du kontakte din læge for 
at forstå din fysiske situation)
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Styrstamme
Hoved ramme

Computer

Styr

(E1)Venstre

(E2)Højre

Forfod

Bagfod

(F1)Håndtag sæde højde

(F2)Håndtag sæde afstand

Saddel

(K1)Venstre (K2)Højre

Værktøj
(J9) Skrue M4

(J1) Bolt M8x75L (J2) Bolt M8x90L

(J3) Møtrik M8

(J4) Spændeskive M8

(J5) Skiver M8

Pedal
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STEP 1. 
Montering af forfod (C) med hoved rammen (A).  Brug boltene (J1), 
spændeskiverne (J5), fjeder spændeskiverne (J4)  og møtrik (J3). Boltene sættes ind
på samme side som klistermærket.   

Montering af bagfod (D) med hoved rammen (A). Brug boltene (J2),  
  spændeskiverne (J5), fjeder spændeskiverne (J4) og boltene (J3).   

STEP 2. 

 

 

Højdejustering 
 Efter montering af fødderne (step 1 og step 2) skal motionscyklen stå stabilt på

 

gulvet. Drej på gummifødderne på bagfoden (D1) til motionscyklen står i       
stabilt på gulvet.  

       

A

D
J2

J5
J4

J3

D1

J1

J5J4J3

C
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OBS: Pas på ledningen ved samling af styrstamme og hovedrammen. 
Ledningen                    må ikke komme i klemme.     

A 

A1 

B

B1

J6 

J4J5

Montering af styrstamme

STEP1. Samling af wire (A1) og computer kable (B1). Stikkene sidder korrekt når de
siger “klik” i samlingen.
STEP2. Samling af styrstamme (B) med hovedrammen (A) brug de 
monterede bolte (J6), fjeder spændeskiver (J4), og spændeskiver (J5).



 Montering af styr

STEP 2. Så sætter du coverne (E1 & E2) ned over håndtagene
som vist på billedet.

Før du starter på STEP 3 bør du først samle computeren i figur 4.
STEP 3.Så samler du coverne (E1 & E2) med M4 skruen (J9).

STEP 2.
STEP 3.
&

B
E

E1
E2

E1

E2 J9
B

E

J8 J4 J7

STEP 2 Så samle du ledningerne. 
STEP 3. Så skubber du somputeren ned over det stykke (B) 

der sidder på toppen styrestammen.   

Montering af computer H

B
E

B1
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STEP 1.Brug det stykke ståltråd/wire der er vedhæftet styrestammen (B)
til at binde rundt om “hovedet” på pulsindstikket til håndpulsen.
Nu kan ståltråden/wiren hjælpe dig med at trække stikket op  
igennem stammen og op i hullet.
På samme tid påsætter du håndtaget(E) på styrestammen(B)med 
de møtrikker(J7), og skiver(J4),(J8) der sidder der i forvejen.

H1 

STEP 1. Fjern de 4 skruer (H1) fra computeren(H). 

STEP 4. Så sætter du computeren (H) fast 
på stykket(B) med skruerne (H1) 

Nu kan du gøre STEP 3 på FIGUR 3
færdig.

OPMÆRKSOM: NÅR DU SÆTTER SKJOLDENE SAMMEN MÅ CENSOR LEDNINGEN IKKE
KOMME I KLEMME!
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Montering af saddelstang og saddel

STEP 1.Træk saddelstangen op (F) fra rammen (A) og nu indsættes justerings-
håndtaget (F1) til at justere saddelstangen (F) 

STEP 2. Indsæt sæddejusteringen(F2)som kan justere sæde-stykket(F3)frem og tilbage 
STEP 3.Sæt saddelen (G) på sæde-stykket (F3) og spænd med bolte (G1)

, og skiver(G2) på skrunerne på bunden af saddelen (G). 

OPMÆKSOM: Vær sikker på at håndtaget (F1) er spændt korrekt, således det ikke 
sidder skævt i gevindet og ødelægger det.

STEP 4.
Nu løsner du saddel justeringen(F2) 
og indstiller din saddel i en 
behagelig afstand til styret
Så strammer du saddel justering (F2) 
for at låse sæde i indstillingen (F3). F

F1

F2

F3

G

G2

G1

A

F2

BEMÆRK: Hvis der ønskes en smallere saddel
så kan beslag og saddel købes hos din autori-
     serede PEAK FITNESS forhandler.

OPMÆRKSOM: Vi anbefaler at man smørre alle justeringshåndtag med fedt eller olie inden de bliver sat 
på cyklen.
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STEP 2.

Montering af pedaler 

Sæt venstre pedal(K1) i venstre krank ved at skrue pedalen imod uret.
STEP 3. Sæt højre pedal (K2) i højre krank ved at skrue pedalen med uret.

STEP 1.Tag fat i håndtaget(E)og skub det ned ad/ind ad mod dig selv.
STEP 2.Nu kan du flytte rundt på cyklen ved hjælp af transport-hjulene.

K2K1
A

K2K1

E

Flytte rundt på cyklen

STEP 1. Først sættes pedal-remme på pedalerne.



COMPUTER og  iCOMPUTER manual og instruk�oner 

Sæt strøms�kket i en kontakt og i s�kket nederst bagpå cyklen. Computeren tænder nu indenfor 2 sekunder.
Hvis du ikke beny�er cyklen i 4 minu�er, vil den gå i strøm-besparende �lstand. 

For at starte computeren igen trykker du på en valgfri tast. 

Tryk UP eller DOWN for at vælge mellem Manual   Beginner  Advance  Sporty  Cardio           Wa 

Strøm i computer

Knappernes funk�on:

Du bruger denne knap for at bekræ�e dit valg eller acceptere

Du bruger disse for at justere f.eks. modstand 
eller vælge imellem forskellige programmer

Brug denne knap for at starte og stoppe 
din træning og computeren

Brug den for at komme �lbage �l hoved-menu når 
computeren er i STOP-mode eller nuls�lle dine trænings data

Brug den for at nuls�lle alle data i computeren 

Brug den e�er træningen �l få en fitness-karakter fra 1-6, hvor
et er det bedste

Valg af træningsprogram



 BESKRIVELSE:VISNING:

TIME
 .

 

SPEED
 .Viser din aktuelle has�ghed i km/t i din igangværende træning. 

.Interval fra 0.0 - 99.9 km i �men  

DISTANCE
 .Viser din aktuelle distance i km for din igangværende træning. 

.Interval fra 0.0 - 99.99 km 

CALORIES
 .Viser det aktuelle antal af forbrændte kalorier igennem din igangværende træning. 

.Interval fra 0 - 9999 forbrændte kalorier

PULSE
 .Viser dine aktuelle pulsslag i minu�et i din igangværende træning. 

.Fungerer også som puls-alarm, hvis du kommer udenfor dine puls intervaller. 

RPM
 .

.Interval fra 0 - 999 pedalomdrejninger i minu�et 

WATT
 . Viser hvor meget energi du producerer i wa� i din nuværende træning.

.   Kan også inds�lles �l at træde faste wa� i interval fra 10 - 350 wa�

Træning i MANUAL program (Manuelt træningsprogram)   

Tryk START i hovedmenu, nu startes det manuelle program, hvor du selv regulerer din modstand. 

 

 

 

 
 

1. Tryk på UP eller DOWN for at vælge træningsprogram, vælg “MANUAL” og tryk på enter.  

2. Tryk UP eller DOWN for at forprogrammere TID, DISTANCE, KALORIEFORBRUG, PULS og tryk MODE

3. Tryk START/STOP for at starte træningen. Tryk UP eller DOWN for at justere modstanden fra 1 - 16.  

4. Tryk START/STOP for at pause din træning. Tryk RESET for at vende �lbage �l hovedmenu.  

Viser din aktuelle trænings�d for din igangværende træning 
Interval fra 0:00 - 99.59 i �mer og minu�er 

Viser dine aktuelle pedalomdrejninger i minu�et i din igangværende træning

MANUAL træning

VÆLG TRÆNING VÆLG FUNKTION
JUSTER MODSTAND



Træning i Beginner Mode (Træning for begyndere)

1. Tryk UP eller DOWN for at vælge træningsprogram, vælg “BEGINNER” og tryk enter.

Tryk UP eller DOWN for at vælge program “BEGINNER 1” - ”BEGINNER 4” og tryk Mode for at bekræ�e.2. 

Tryk UP eller DOWN for at forprogrammere TID. 3.

Tryk START/STOP for at starte træningen. Tryk UP eller DOWN for at justere modstanden i din træning.4.
5.

 

Tryk START/STOP for at pause din træning. Tryk RESET for at vende �lbage �l hovedmenu.

 

Beginner træning

Beginner 1

Beginner 2

Beginner 3

Beginner 4

VÆLG TRÆNING VÆLG PROGRAM MELLEM B1-B4 VÆLG FUNKTION

JUSTER MODSTAND



Træning i Advance Mode (Træning for øvede/mo�onister) 

1. Tryk UP eller DOWN for at vælge træningsprogram, vælg “ADVANCE” og tryk på enter.

Tryk UP eller DOWN for at vælge program “ADVANCE 1” - ”ADVANCE 4” og tryk Mode for at bekræ�e.2. 

Tryk UP eller DOWN for at forprogrammere TID. 3.

Tryk START/STOP for at starte træningen. Tryk UP eller DOWN for at justere modstanden i din træning.4.
5.

 

Tryk START/STOP for at pause din træning. Tryk RESET for at vende �lbage �l hovedmenuen.

 

Advance træning

Advance 1

Advance 2

Advance 3

Advance 4

VÆLG TRÆNING VÆLG PROGRAM MELLEM A1-A4 VÆLG FUNKTION

JUSTER MODSTANDEN



Træning i Sporty Mode (Træning for sportsudøvere)   

1. Tryk UP eller DOWN for at vælge træningsprogram, vælg “SPORTY” og tryk enter.

Tryk UP eller DOWN for at vælge program “SPORTY 1” - ”SPORTY 4” og tryk Mode for at bekræ�e.2. 

Tryk UP eller DOWN for at forprogrammere TID. 3.

Tryk START/STOP for at starte træningen. Tryk UP eller DOWN for at justere modstanden i din træning.4.
5.

 

Tryk START/STOP for at pause din træning. Tryk RESET for at vende �lbage �l hovedmenuen.

 

Sporty Mode

Sporty 1

4 ytropS2 ytropS

Sporty 3

VÆLG TRÆNING VÆLG PROGRAM MELLEN S1-S4 VÆLG FUKTION

JUSTER MODSTANDEN



Træning i Cardio Mode (Puls træning)

1. Tryk UP eller DOWN for at vælge træning, vælg “CARDIO” og tryk enter.

Tryk UP eller DOWN for at vælge program “55%”, ”75%”, “90%”, eller ”TAG
(TARGET(Pulszone)H.R., 30~230)” 

3. 

Tryk UP eller DOWN for at inds�lle din AGE (ALDER).2.

Tryk UP eller DOWN for at forudprogrammere TIME (TID). 4.

Tryk START/STOP for at starte træningen. Tryk UP eller DOWN for at justere modstanden i din træning.5.
6.

 

Tryk START/STOP for at pause din træning. Tryk RESET for at vende �lbage �l hovedmenuen.

 

Cardio Mode

og tryk Mode for at bekræ�e.

VÆLG TRÆNING INDSTIL ALDER INDSTILLING AF PULS-ZONE

VÆLG FUNKTION JUSTER MODSTAND



1. Tryk UP eller DOWN for at vælge træningsprogram, vælg “WATT” og tryk enter.

Tryk UP eller DOWN ned for at vælge WATT modstand (10 - 350) og tryk Mode for at bekræ�e.2. 

Tryk UP eller DOWN for at forprogrammere TIME(TID). 3.

Tryk START/STOP for at starte træningen. Tryk UP eller DOWN for at justere WATT modstanden i din træning4.
5.

 

Tryk START/STOP for at pause din træning. Tryk RESET for at vende �lbage �l hovedmenuen.

Træning i Wa� Mode (Træning med fast wa� i modstand)

VÆLG TRÆNING INDSTIL WATT MODSTAND VÆLG FUNKTION



iConsole + APP 

iConsole+ APP display 

1. Download “iconsole+” APP’en på din smart phone eller tablet PC.

Main Manu(Hovedmenu)-Training 

       vises trykkes der connect (�lslut).  Password/adgangskoden er “0000”.
3. Tænd for “iconsole+” APP’en på din smart phone eller tablet. 
       Android brugere skal trykke på               i  “iconsole+” APP’en for at opre�e forbindelse.          

OPMÆRKSOM: 

2. Så lukker du  “iconsole+” APP’en  på din smart phone eller tablet PC, så vil consollen
starte op igen.

Android bruger: “iconsole+” er �l smart phone; 
“iconsloe+ HD” er �l tablet PC

Du kan anvende følgende Apple produkter:
iPod touch 
iPod touch 

Du kan anvende følgende Android produkter:

1280x460 pixels

th

th

>enohp trams<>CP telbat<

>enohp trams<>CP telbat< Tryk på og flyt baren op eller ned

iConsole+

iConsole+ HD

Tænd for Bluetooth på din smart phone eller tablet Søg e�er i console+ enheden (når mærket for enheden

Hvis du ikke kan få forbindelse skal du prøve at skabe ny forbindelse �l Bluetooth eller genstarte din tablet 

Når consollen har forbindelse �l din tablet via Bluetooth vil consollen slukke.  
og slukker for Blue�oth

Her kan du kun justere modstanden
Flyt på modstands-baren for at justere modstanden op eller ned

for at justere modstanden

BLUETOOTH PASSWORD: 0000

Fitnessgruppen A/S er ikke ansvarlig for 
Apps og deres �lgængelighed, samt 
funk�oner. 



2.   Program: 
>enohp trams<>CP telbat< 1.Program select/Vælg program

2.Tryk         for at inds�lle Time(Tid)/ Dis.(Distance)/ 
Cal.(Kalorieforbrug)

3.Så forudinds�ller du Time(Tid)/ Dis.(Distance)/ 
Cal. (Kalorieforbrug) Tryk START for at starte
træningen.  

4.Flyt på modstands-baren for at justere
modstanden i træningen  

1.Program select/Vælg program

2.Inds�l Time(Tid)/ Dis.(Distance)/ 
Cal(Kalorie-forbrug). Tryk Done for at 
bekræ�e.

3.Tryk START for at starte træningen

4.Tryk                 og flyt på modstands-baren 

                                  

for at justere modstanden i træningen  



3. H.R.C: (Puls programmer)
>enohp trams<>CP telbat< 1.H.R.C select (Vælg puls-zone) (

2.Eller vælg din egen target H.R.C (Puls-zone)

3.Tryk          for at inds�le Time(Tid) og tryk START
for at starte træningen.  

1.H.R.C select (Vælg puls-zone)

2.Inds�l Time(Tid) og tryk Done for at
bekræ�e valget.

3.Tryk START for at starte træningen



4.   WATT: (Træning med faste WATT) 
>enohp trams<>CP telbat< 1.Tryk                      for at inds�lle WATT

2.Inds�l din faste WATT modstand

3.Tryk          for at inds�lle Time (Tid) 
og tryk START for at begynde træningen  

1.Inds�l Time(Tid) og bekræ� med Done.

2.Tryk                  for at inds�lle din faste
                                  WATT modstand 

3.Inds�l din faste WATT modstand og 
                                 bekræ� med Done og 
                                 Tryk START, for at starte
                                 træningen. 

                                     



>enohp trams<>CP telbat<

>enohp trams<>CP telbat<

>Gå ind under Look Up My Ac�vi�es enohp trams<>CP telbat<

Del dine resultater på Facebook eller Twi�er Del dine resultater på Facebook eller Twi�er

Inds�lling i Main Menu(Hovedmenu)

Inds�l din personlige profil og data Inds�l din personlige profil og data

(Informa�oner i Hovedmenuen)
Gå ind under Look Up My Ac�vi�es
(Personlige ak�viteter) (Personlige ak�viteter)

 (e�er træningen)

Importør af de�e produkt er: Fitnessgruppen A/S, Viborgvej 107, 8210 Århus V 
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