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Gefeliciteerd met uw nieuwe loopband en welkom bij de SPIRIT Fitness Family!

Bedankt voor uw aankoop van deze kwaliteitsloopband van SPIRIT Fitness. Uw nieuwe loopband is 
vervaardigd door één van de meest toonaangevende fitnessfabrikanten ter wereld en wordt ondersteund 
door een van de meest uitgebreide beschikbare garanties. 

Via uw verdeler zal SPIRIT Fitness er alles aan doen om er voor te zorgen dat u de volgende jaren 
optimaal van uw nieuwe eigendom kunt genieten. Als u de loopband niet rechtstreeks bij SPIRIT Fitness 
heeft aangekocht, zal de plaatselijke verdeler waar u de hometrainer heeft gekocht, alle garantie- 
en servicevereisten van SPIRIT Fitness beheren. Het is hun verantwoordelijkheid om u informatie te 
verstrekken. Het onderhoudspersoneel heeft de ervaring en de technische kennis om u verder te helpen, 
om uw ervaring te optimaliseren en u snel verder te helpen bij eventuele problemen.
Noteer voor alle zekerheid hieronder de naam van uw verdeler, zijn telefoonnummer en de datum van 
aankoop, zodat u uw dealer gemakkelijk kunt contacteren.

SPIRIT Fitness waardeert uw vertrouwen.
SPIRIT Fitness staat altijd voor u klaar!

SPIRIT FITNESS VERDELER:

TELEFOON: 

DATUM AANKOOP:

PRODUCTREGISTRATIE
Noteer het serienummer van dit fitnessproduct in de ruimte hieronder:

Serienummer:

De productregistratiekaart moet volledig worden ingevuld en worden teruggestuurd naar SPIRIT Fitness. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Lees alle instructies vooraleer u dit toestel in gebruik neemt.
GEVAAR – Om het gevaar op elektrische schokken te vermijden, haal uw SPIRIT toestel uit het
stopcontact vooraleer u begint te reinigen en/of aan het toestel begint te werken.
WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, vuur, elektrische schokken of verwondingen
van personen te voorkomen, installeer het toestel op een vlakke ondergrond met toegang tot een
110-volt, 15-amp (220-volt, 10-amp) geaard stopcontact waar enkel het toestel op aangesloten is.

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER TENZIJ HET MINIMUM EEN A 14AWG OF BETER IS.

• Gebruik het toestel niet op hoogpolig tapijt met loszittende plukken. Dit kan zowel het toestel en het 
tapijt beschadigen.

• Houd kinderen onder de 13 jaar uit de buurt van het toestel. Er zijn verscheidene punten waar men kan 
klem zitten of die op een andere manier schade kunnen veroorzaken. Houd de handen uit de buurt van 
alle bewegende onderdelen.

• Gebruik het toestel nooit wanneer de stekker of het snoer beschadigd is. Als het toestel niet naar 
behoren werkt, neem contact op met uw verdeler.

• Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
• Gebruik het toestel niet op een plaats waar aerosolsprays worden gebruikt of ergens waar zuurstof 

wordt toegediend. Vonken van de motor kunnen een omgeving met hoge gasdensiteit doen 
ontsteken.

• Steek geen voorwerpen of laat geen voorwerpen vallen in de openingen van het toestel
• Niet buitenshuis gebruiken.
• Om af te koppelen, zet alle schakelaars uit en trek dan de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is.
• De handsensoren zijn geen medische instrumenten. Verschillende factoren, o.a. de beweging van de 

gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagmeting beïnvloeden. De sensoren zijn enkel 
bedoeld als hulp bij het bepalen van de hartslag in het algemeen.

• Draag geschikt schoeisel. Hoge hakken, geklede schoenen, sandalen of blote voeten zijn niet geschikt 
voor gebruik met dit toestel. Sportschoenen zijn aangewezen om vermoeidheid van de benen te 
voorkomen.

• Dit toestel is niet bedoeld voor personen met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking of voor 
personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze instructies krijgen betreffende het gebruik 
van het toestel door een bevoegd persoon. 
 
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES – DENK AAN UW VEILIGHEID!
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BELANGRIJKE ELEKTRISCHE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING! 

NOOIT de covers verwijderen zonder het toestel uit het stopcontact te halen.
Als de spanning varieert met tien procent (10%) of meer is het mogelijk dat de performatie van uw toestel wordt beïnvloed. 
Zulke omstandigheden worden niet gedekt door de garantie. Als u merkt dat de spanning te laag is, neem dan contact op met 
uw energievoorzieningsbedrijf of een gediplomeerd electricien zodat uw toestel op de juiste manier kan worden getest.
Stel dit toestel NOOIT bloot aan regen of vocht. Dit product is NIET ontworpen voor buitenshuis gebruik, vlakbij een 
zwembad of een spa, of elke andere vochtige omgeving. De specificaties voor de temperatuur zijn 4 to 48 graden Celcius, en 
vochtigheid is 95% niet-condenserend (geen waterdruppels die zich vormen op de oppervlaktes).

STROOMONDERBREKERS: Sommige stroomonderbrekers die in woningen worden gebruikt, zijn niet geschikt voor hoge 
stroompieken die kunnen optreden wanneer een loopband voor het eerst wordt aangezet of zelfs tijdens normaal gebruik. 
Als uw loopband over de stroomonderbreker van het huis uitschakelt (ook al is dit de juiste stroomsterkte) maar niet de 
stroomonderbreker op de loopband zelf, moet u de stroomonderbreker van het huis vervangen door een onderbreker 
met hoog inschakelstroomvermogen. Ditprobleem valt NIET onde e grarantie omdat wij als fabrikant, deze toestand niet 
kunnen controleren. Dit onderdeel is verkrijgbaar in de meeste electrowinkels. Voorbeelden: Grainger part # 1D237, of online 
beschikbaar op www.squared.com part # QO120HM.

AARDINGSINSTRUCTIES
Dit product moet geaard worden. Als het elektrisch systeem van de loopband defect is of defect raakt, biedt aarding de minste 
weerstand voor elektrische stroom, waardoor het risico van een elektrische schok wordt verminderd. Dit product is uitgerust 
met een snoer met een aardingsstekker. Deze stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is 
geïnstalleerd en geaard, in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.

GEVAAR - Verkeerde aansluiting van de aarding van de apparatuur kan leiden tot een elektrische schok. Raadpleeg een 
gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het product goed is geaard. Wijzig de stekker die bij het product 
wordt geleverd niet als deze niet in het stopcontact past. Laat een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

Dit product wordt gebruik op een nominaal circuit van 120 volt en heeft een aardingsstekker die lijkt op de plug die hieronder 
wordt geïllustreerd. Een tijdelijke adapter die lijkt op de onderstaande adapter kan worden gebruikt om deze stekker aan te 
sluiten op een 2-polige contactdoos, zoals hieronder wordt weergegeven, als er geen goed geaard stopcontact beschikbaar 
is. De tijdelijke adapter mag alleen worden gebruikt tot een goed geaard stopcontact, (hieronder afgebeeld) kan worden 
geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

Geaard stopcontact

Aardingspen Geaarde stopcontactdoos

Adapter

Metalen schroef Tab van 
aardingsschroef
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BELANGRIJKE BEDIENINGSINSTRUCTIES
• Gebruik dit toestel NOOIT zonder het lezen en volledig begrijpen van wat elke operationele verandering via de 

computer kan veroorzaken. 
• Gebruik uw toestel NOOIT tijdens een onweer. Spanningsstoten kunnen voorkomen op uw toestel waardoor 

onderdelen kunnen beschadigd raken. Haal het toestel tijdens een electrische storm uit het stopcontact als 
voorzorg. 

• Druk niet te hard op de bedieningstoetsen. Ze zijn nauwkeurig ingesteld om te reageren op een zachte druk van 
de vingers. Als u vindt dat het toestel niet goed reageert, neem dan contact op met uw SPIRIT dealer.

• Begrijp dat veranderingen in snelheid en helling niet onmiddellijk optreden. Stel de gewenste snelheid in op de 
computerconsole en laat de stelsleutel los. De computer zal het commando geleidelijk aan gehoorzamen.

• Wees voorzichtig tijdens het deelnemen aan andere activiteiten terwijl u op uw loopband loopt; zoals televisie 
kijken, lezen, enz. Deze afleiding kan ertoe leiden dat u uw evenwicht verliest of niet in het midden van de band 
loopt, wat kan leiden tot ernstig letsel.

• Monteer of demonteer de loopband NOOIT terwijl de riem in beweging is. SPIRIT Fitness loopbanden beginnen 
met een zeer lage snelheid en het is onnodig om tijdens het opstarten over de riem te lopen. Gewoon op de 
riem staan tijdens langzame acceleratie is correct nadat u het apparaat hebt leren bedienen.

• Houd ALTIJD een handleuning of handgreep vast tijdens het maken van bedieningswijzigingen (helling, 
snelheid, etc.). Bij dit apparaat is een veiligheidskoord geleverd. Het is een eenvoudig magnetisch ontwerp dat te 
allen tijde moet worden gebruikt. Voor uw veiligheid moet u vallen of te ver naar achteren op de loopvlakgordel 
gaan. Als u dit veiligheidskoord trekt, stopt de beweging van de loopband.

VEILIGHEIDSSLEUTEL
De veiligheidssleutel (magnetisch) is meegeleverd en moet ten allen tijde worden gebruikt. Dit is voor uw veiligheid, 
moest u vallen of struikelen op het loopvlak. Als u aan deze veiligheidssleutel trekt, stopt de loopband onmiddellijk.

1. Plaats de magneet op het ronde gedeelte van de consolekop. Uw loopband zal niet starten vooraleer de 
magneet in positie is. 

2. Bevestig de plastic clip stevig aan uw kleding zo dat deze niet loskomt. De magneet is sterk genoeg om ongewild 
en onverwacht stoppen te minimaliseren. Raak vertrouwd met de functie en beperkingen. De loopband stopt, 
afhankelijk van de snelheid, met één tot twee stappen wanneer de magneet van de console wordt getrokken.

Verwijder ALTIJD de veiligheidssleutel na gebruik.
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STARTEN
Steek de stekker in een geschikt stopcontact en druk op de aanknop om de loopband te starten. 
De aanknop zit onder de motorkap aan de voorkant van de loopband. Kijk of de veiligheidssleutel is 
geïnstalleerd, aangezien de loopband kan niet starten zonder deze sleutel. 

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, lichten alle lampjes op het display een korte tijd op. Daarna 
worden tijd en afstand een korte tijd weergegeven. Het tijdvenster toont hoeveel uur de loopband al 
in gebruik is geweest, het afstandsvenster toont het aantal kilometers (of het aantal mijlen; om dit in te 
stellen, zie instellingen). Eveneens wordt de actuele softwareversie weergegeven. Daarna zal de loopband 
in de inactieve modus overgaan, de loopband is startklaar.

BEDIENING VAN DE LOOPBAND CT850
HET CONTROLEPANEEL LEREN KENNEN

CONSOLE VAN DE CT850
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SNELSTART: 
• Druk kort op START: de loopband begint met 0,8 km/h. 
• Gebruik de FAST-toets (sneltoets) om de snelheid te verhogen. 
• Gebruik om de snelheid van de loopband te verminderen de SLOW-toets (langzaamtoets). 
• Druk op STOP om de loopband te stoppen.

FUNCTIE PAUSE/STOP/RESET
• Druk eenmaal op de STOP-toets om de loopband te pauzeren, de loopbaan vertraagt langzaam naar stilstand. De helling 

blijft op het gekozen niveau staan en de registraties van tijd, afstand en calorieën blijven behouden zolang de loopband in 
PAUZE staat. Na 5 minuten wordt het scherm gereset en wordt het startscherm weergegeven.

• Druk op de START om de training met de gebruikte snelheid en hellingsgraad te hervatten. 
• Druk tweemaal op de STOP-toets om het programma volledig te beëindigen; op het scherm wordt een samenvatting van 

de training weergegeven. 
• Druk driemaal op de STOP-toets om terug te gaan naar het startscherm en ruststand.
• Houd de STOP-toets langer dan 3 seconden ingedrukt , om de console helemaal te resetten. 
• Bij het invoeren van gegevens, zoals leeftijd, tijd of een programma-instelling, kan de STOP-toets gebruikt worden om 

steeds een stap terug te gaan in het keuzemenu.

HELLINGSGRAAD
• De hellingsgraad kan op elk gewenst moment worden aangepast nadat de band begint te lopen. 
• Houd hiervoor de UP- of DOWN-toets (omhoog of omlaag) ingedrukt om het gewenste inspanningsniveau te bereiken.

DOT MATRIX CENTER-DISPLAY (PROGRAMMABEWERKING)
Het niveau van een training in de manuele modus wordt op het puntmatrixdisplay weergegeven. De oplichtende stippen 
op de tien lijnen geven geen specifieke waarde aan, alleen een indicatie van het geschatte niveau van inspanning (snelheid/
helling). Bij handmatige bediening wordt in het puntmatrixdisplay een soort profiel weergegeven, aangezien de niveaus van 
snelheid en helling continu variëren tijdens een training.

De vierentwintig kolommen geven de tijd aan, elke kolom staat voor 1/24ste van de totale tijd van het programma. Wanneer 
de tijd vanaf nul begint, bijvoorbeeld bij snelstart, staat elke kolom voor 1 minuut.

Links van het puntmatrixdisplay staat de DISPLAY-toets, waarnaast de woorden TRACK (traject), SPEED (snelheid) en INCLINE 
(hellingsgraad) worden vermeld. Wanneer TRACK oplicht, geeft het puntmatrixdisplay het TRACK-profiel weer, wanneer 
SPEED oplicht, geeft het puntmatrixdisplay het SPEED-profiel weer en wanneer INCLINE oplicht, geeft het puntmatrixdisplay 
het INCLINE-profiel weer. Door te drukken op de DISPLAY-toets worden de verschillende profielen weer gegeven. Na het 
bladeren door de drie profielen zal het puntmatrixdisplay automatisch door de drie profielen scrollen en elk profiel vier 
seconden weergeven en knippert het aan elk profiel gekoppeld LED-lichtje. Door nogmaals op de DISPLAY-toets te drukken 
verschijnt opnieuw het TRACK-profiel.
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0.4 KM TRACK
Het traject van 0,4 km (1/4 mijl) wordt weergegeven rond het puntmatrixdisplay. Een knipperende stip laat de vooruitgang 
zien. In het midden van het traject staat een rondeteller als referentie.

HARTSLAGFUNCTIE
Het PULS-venster (hartslagvenster) toont het aantal hartslagen per minuut tijdens de training. Om de hartslag te registreren 
moeten zowel de linker als de rechter roestvrijstalen sensoren gebruikt worden. De hartslagwaarden worden weergegeven op 
het moment dat de  computer via de sensoren aan de handgrepen een hartslagsignaal ontvangt. 
De Grip-Pulse-functie mag gebruikt worden in combinatie met de Heart Rate Control. De CT850 loopband zal ook het hart-
slagsignaal registreren via draadloze, Polar-compatibele hartslagmeters, alsook van gecodeerde hartslagmeters.

HARTSLAGSTAAFDIAGRAM
De console berekent de maximale hartslag als de leeftijd bij het programmeren wordt ingevoerd. Het hartslagstaafdiagram 
toont een grafische weergave van uw hartslag, in percentuele verhouding tot de maximale hartslag.

BERICHTENVENSTER
In het berichtenvenster verschijnen aanwijzingen die helpen bij het programmeren van de loopband en tijdens de training 
worden in het berichtenvenster de trainingsgegevens getoond.

DE LOOPBAND UITSCHAKELEN
Het bedieningspaneel schakelt automatisch over naar slaapstand na 30 minuten inactiviteit. 
In deze slaapstand zal de loopband bijna alles uitschakelen, behalve de veiligheidssleutel en enkele schakelingen, zodat de 
loopband opnieuw start als een toets wordt geactiveerd. Het stroomverbruik hiervoor is minimaal, dus het is niet nodig om 
de stroomtoevoer volledig af te schakelen. Om de loopband volledig uit te schakelen, kan de veiligheidssleutel verwijderd 
worden en de hoofdschakelaar uitgezet worden.

MP3-ingang (LINE-IN) worden op het onderstaande paneel weergegeven. De MP3-speler kan direct op het paneel worden 
aangesloten. Bij het gebruik van oortjes die in de telefoonaansluiting worden geplugd, is er geen uitvoer via de luidsprekers. 
Programmeerbare functies
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Voorgeprogrammeerde functies
De CT850 loopband heeft 12 vooraf ingestelde programma's: HILL (P1= heuvel), FAT BURN (P2 =vetverbranding), CARDIO (P3 = 
cardiotraining), INTERVAL (P4 = interval), CALORIE (P5 = calorieverbruik), STRENGHT (P6 = kracht), 5K RUN (5 km-loop), 10K RUN 
(10 km-loop),  HR 1 (hartslag 1), HR 2 (hartslag 2), CUSTOM (op maat), een GERKIN-protocol gebaseerd op een competentietest, 
en één handmatig programma. 

Om vooraf ingestelde programma’s te kiezen en te starten:

• Druk op START om het programma met de standaardinstellingen te starten of selecteer een programma en druk op ENTER 
om persoonlijke gegevens in te voeren: Het TIME-venster (tijd) knippert met de standaardwaarde van 20 minuten. Die tijd 
kan aangepast worden door de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST (snel) / SLOW (langzaam). Om te bevestigen 
druk op ENTER. 

• Opmerking: het is mogelijk (behalve voor CALORIE-programma) om op elk gewenst moment tijdens het programmeren op 
START te drukken om te beginnen met alleen die instellingen die op dat moment werden gewijzigd. 

• Het INCLINE-venster (hellingsgraadvenster) knippert met een getal dat een leeftijd aangeeft. Voer juiste leeftijd in, dit is 
belangrijk voor het nauwkeurig bepalen van de hartslag en dus ook voor de HR-programma's (hartslagprogramma’s). De 
leeftijd kan worden ingesteld door de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST (snel) / SLOW (langzaam) te gebruiken. 
Eveneens kunnen de numerieke toetsen van 1 tot 9 worden gebruikt. Om te bevestigen druk op ENTER 
Het INCLINE-venster (hellingsgraadvenster) knippert nu met een getal dat het gewicht aangeeft. Voer juiste gewicht in, 
dit is belangrijk voor het nauwkeurig bepalen van Kcal. Het gewicht kan worden ingesteld door de toetsen UP (omhoog) / 
DOWN (omlaag) / FAST (snel) / SLOW (langzaam) te gebruiken. Eveneens kunnen de numerieke toetsen van 1 tot 9 worden 
gebruikt. Om te bevestigen druk op ENTER. 

• Het SPEED-venster (snelheidsvenster) knippert nu en toont de vooraf ingestelde topsnelheid van het geselecteerde pro-
gramma. De snelheid kan worden ingesteld door de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST (snel) / SLOW (langzaam) 
te gebruiken. Eveneens kunnen de numerieke toetsen van 1 tot 9 worden gebruikt. Om te bevestigen druk op ENTER. 

• Elk programma heeft variabele snelheden, daarom is het belangrijk om de hoogste snelheid in te stellen om de snelheid 
tijdens de training te kunnen beperk 

• Druk op de START-toets om met de training te beginnen. 

• De training begint met een opwarming van 3 minuten, door opnieuw op START te drukken wordt deze opwarming overge-
slagen en begint de training meteen. 

• De 5K RUN (5 km-loop), de 10K RUN (10 km-loop),  HR 1 (hartslag 1), HR 2 (hartslag 2), CUSTOM (op maat) en het handmatige 
programma, hebben geen opwarmmodus.
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Instellen van snelheid en hellingsgraad bij vooraf ingestelde programma's 

De voorgeprogrammeerde snelheid en hellingsgraad worden weergegeven in de onderstaande tabel. De cijfer, vermeldt ach-
ter ‘SPEED (snelheid)’ in de grafiek, toont het percentage van de hoogste snelheid die voor het trainingsprogramma ingesteld 
werd (de gebruiker bepaalt deze hoogste snelheid zelf en stelt deze in volgens de werkwijze die hierboven werd beschreven). 
Bijvoorbeeld: de eerste snelheidsinstelling voor P1 (Programma 1, HILL) is 20. Dit betekent een snelheid van 20% van de hoog-
ste snelheid van dit segment in het gebruikte programma. 
Als de gebruiker de hoogste snelheid instelt op 10 km/h, is het eerste segment 2 km/h. In segment 12 staat 100, de snelheid is 
100% van de hoogste snelheid van dit segment in het gebruikte programma: 100% van 10 km/h, dus 10 km/h. Het programma 

Het CALORIE-programma (P5) instellen

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST AGE THEN PRESS ENTER’ (stel de leeftijd in en druk op enter) en het INCLINE-venster 
knippert. Nadat de leeftijd is ingesteld, druk u op ENTER om verder te gaan. 

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER’ (stel het gewicht in en druk op enter) en het 
INCLINE-venster knippert. Nadat het gewicht is ingesteld, druk op ‘ENTER’ om verder te gaan. 
In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST MAX. SPEED THEN PRESS ENTER’ (stel de maximum snelheid in en druk op enter) en 
het INCLINE-venster knippert. Nadat de maximum snelheid is ingesteld, druk op ‘ENTER’ om verder te gaan. 

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST MAX. INCLINE THEN PRESS ENTER’ (stel de maximum hellingsgraad in en druk op 
enter) en het INCLINE-venster knippert. Nadat de maximum hellingsgraad is ingesteld, druk op ‘ENTER’ om verder te gaan 

• Hierna verschijnt ‘PROGRAM TIME’ (programmaduur) in het berichtvenster. De console berekent automatisch de program-
maduur en toont deze in het TIME-venster. 

• Nu verschijnt het berichtvenster ‘PRESS START TO BEGIN WORKOUT OR ENTER TO MODIFY’ (druk op start om met de train-
ing te beginnen of om instellingen te wijzigen).

• Druk op de START-toets om de training te starten (of om instellingen te wijzigen).

P1 = HILL (heuvel) 
P2 = FAT BURN (vetverbranding)
P3 = CARDIO (cardiotraining)

P4 = INTERVAL (interval)
P5 = CALORIE (calorieverbruik)
P6 = STRENGHT (kracht
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op maat instellen
• Druk op de CUSTOM-toets om het programma te starten. In het berichtvenster verschijnt ‘PRESS ENTER TO MODIFY OR 

START TO BEGIN WORKOUT’ (druk op ENTER om te wijzigen of op START om te beginnen met de training). Toets naar keuze 
ENTER of START. Bij START begint het trainingsprogramma. Bij ENTER knippert ‘U1’ op het puntmatrixdisplay. In het beri-
chtvenster verschijnt ‘PRESS 1 OR 2 TO SELECT THEN PRESS ENTER’ (selecteer 1 of 2 en druk op ENTER). Kies programma U1 
of U2 door op 1 of 2 te drukken, druk daarna op ENTER. De eerste rij stippen van het puntmatrixdisplay zal oplichten (tenzij 
er al een ander programma is opgeslagen). 

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST TIME THEN PRESS ENTER’ (stel de tijd in en druk op ENTER) en het TIME-venster 
(tijdvenster) knippert. Gebruik de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST (snel) / SLOW (langzaam) of numerieke 
toetsen van 1 tot 9 om de gewenste tijd in te stellen. Om te bevestigen druk op ENTER. Altijd op ENTER drukken zelfs al 
wordt er geen tijd ingesteld.  

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST AGE THEN PRESS ENTER’ (stel de leeftijd in en druk op ENTER) en het INCLINE-ven-
ster (hellingsgraadvenster) knippert en er wordt een leeftijdswaarde weergegeven. De accuraatheid van de hartslag-
grafiek wordt bepaald door het instellen van de  juiste leeftijd. Gebruik de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST 
(snel) / SLOW (langzaam) of numerieke toetsen van 1 tot 9 om de juiste leeftijd in te stellen. Om te bevestigen druk op 
ENTER. 

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER’ (stel het gewicht in en druk op enter) en het 
INCLINE-venster (hellingsgraadvenster) knippert en er wordt een gewichtswaarde weergegeven. De accuraatheid van 
de meting van de calorieverbranding wordt bepaald door het instellen van het juiste gewicht. Gebruik de toetsen UP 
(omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST (snel) / SLOW (langzaam) of numerieke toetsen van 1 tot 9 om het juiste gewicht in te 
stellen. Om te bevestigen druk op ENTER. 

• In het berichtvenster verschijnt ‘ADJUST MAX. SPEED THEN PRESS ENTER’ (stel de maximum snelheid in en druk op enter).  
De eerste kolom van de snelheidsinstelling (het eerste segment van de training) en SPEED (snelheid) knipperen. Gebruik 
de toetsen FAST (snel) en SLOW (langzaam) om gewenste snelheid voor het eerste segment in te stellen. Om te bevestigen 
druk op ENTER. De tweede kolom knippert nu en de vorige waarde staat in het nieuwe segment. Gebruik de toetsen FAST 
(snel) en SLOW(langzaam) om gewenste snelheid voor het tweede segment in te stellen. Om te bevestigen druk op ENTER. 
Herhaal tot de gewenste snelheid in alle segmenten is ingesteld. 

• In het berichtvenster verschijnt nu ‘ADJUST MAX. INCLINE THEN PRESS ENTER’ (stel de maximum hellingsgraad in en druk 
op enter). De eerste kolom en het INCLINE-venster knipperen. Gebruik de toetsen FAST (snel) en SLOW (langzaam) om 
gewenste hellingsgraad voor het eerste segment in te stellen. Om te bevestigen druk op ENTER.

• 
• De tweede kolom knippert nu en de vorige waarde staat in het nieuwe segment. Gebruik de toetsen FAST (snel) en SLOW 

(langzaam) om gewenste hellingsgraad voor het tweede segment in te stellen. Om te bevestigen druk op ENTER. Herhaal 
tot de gewenste hellingsgraad in alle segmenten is ingesteld. 

• Als laatste verschijnt het berichtvenster ‘PRESS START TO BEGIN WORKOUT OR ENTER TO MODIFY’ (druk op start om met 
de training te beginnen of om instellingen te wijzigen). Druk op de START-toets om het programma op te slaan in het 
geheugen en te starten met de training. 
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De 5 km- en 10 km-loop
De afstand in deze twee programma’s is standaard ingesteld op 5 km en op 10 km. 
Op het display verschijnt een schematische voorstelling van een piste die gelijk is aan 5 km of 10 km en in het DISTANT-venster 
(afstandsvenster) worden deze respectievelijke afstanden getoond. Het programma begint meteen bij de start af te tellen en 
eindigt zodra nul km bereikt is.
Opmerking: de snelheidsaanduiding wordt weergegeven in MPH, tenzij de console is ingesteld km/h.

Conditietest
Deze conditietest is gebaseerd op het Gerkin-protocol en is een submax Vo2 test (zuurstofvolume). De snelheid en hoogte 
verhogen afwisselend en tot 85% van het hartslagdoel (THR) is bereikt. THR = (220-leeftijd) x 0.85 . De tijd die nodig is om de 
THR te bereiken, bepaalt de testscore zoals weergegeven in de tabel hieronder.

Stage (etappe) Time (tijd) Speed (snelheid) Grade (gradatie) VO2 Max
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Vóór de conditietest
• Het is bij deze test noodzakelijk om over een goede conditie te beschikken. Raadpleeg een arts voor 

personen die ouder zijn dan 35 jaar of al met bestaande gezondheidsproblemen kampen voor het 
begin van een training,

• Opwarmen en stretchen zijn noodzakelijk voor het begin van deze test.
• Gebruik vóór de test geen cafeïne.
• Houd de handgrepen bij het gebruik van de hartslagsensoren voorzichtig vast, zeker niet vastklemmen.

Het programmeren van de conditietest
• Druk op de Fitnesstest-toets en druk op ENTER. 
• Geef in het berichtvenster de leeftijd in. Gebruik de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST 

(snel) / SLOW (langzaam) of numerieke toetsen van 1 tot 9 om de juiste leeftijd in te stellen. De leeftijd 
wordt weergegeven in het INCLINE-venster. Om te bevestigen druk op ENTER.

• Geef in het berichtvenster het gewicht in. Gebruik de toetsen UP (omhoog) / DOWN (omlaag) / FAST 
(snel) / SLOW (langzaam) of numerieke toetsen van 1 tot 9 om het juiste gewicht in te stellen. Het 
gewicht wordt weergegeven in het INCLINE-venster. Om te bevestigen druk op ENTER.

• Druk op START om met de test te beginnen.

Tijdens de conditietest
De console moet het signaal van een stabiele hartslag ontvangen voor de test kan beginnen. Gebruik 
hiervoor de hartslagsensoren of een borstband met hartslagzender.
• Een opwarming van 3 minuten van 5 km/h (3 mph) gaat de effectieve test vooraf. 
• Tijdens de test worden de volgende gegevens weergegeven:
 a. De gebruikte tijd 
 b. Het percentage van de hellingsgraad 
 c. De afstand in km (of mijlen, afhankelijk van de voorgeprogrammeerde parameter)
 d. De snelheid km/h (of mph, afhankelijk van de voorgeprogrammeerde parameter)
 e. De doelhartslag en de werkelijke hartslag worden weergegeven in het berichtvenster

Na de conditietest
• Een afkoeling van een drietal minuten is aan te raden.
• Noteer de score na afloop van de conditietest, aangezien de console gaat na een paar minuten 

automatisch naar de  opstartmodus.
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De betekenis van de score: 
VO2max voor mannen en getrainde vrouwen 

VO2max voor vrouwen en niet getrainde mannen
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HARTSLAGGESTUURDE PROGRAMMA’S
Alvorens te beginnen, een woordje uitleg over Hartslag:
Het bekende motto, “no pain, no gain”, is een mythe die nu overstemd wordt door het principe
van comfortabel trainen. Een groot deel van het succes van dit nieuwe principe is te danken aan
het gebruik van hartslagmonitors. Door het juiste gebruik van de hartslagmonitor stelden veel mensen 
vast dat hun hartslag bij het trainen ofwel te hoog was ofwel te laag en dat hun oefening veel aangenamer 
is, als er wordt getraind binnen de aangewezen hartslagzone.

Om te bepalen bij welke hartslag u het beste traint, moet u eerst u maximum hartslag (MHR) bepalen. 
Dit kan worden bereikt door de volgende formule: 220 minus uw leeftijd. Om het effectieve 
hartslagbereik voor specifieke doelen te bepalen, berekent u gewoon een percentage van uw MHR. Uw 
hartslagtrainingszone is 50% tot 90% van uw maximum hartslag. 60% van uw MHR is het gebied waarin u 
vet verbrandt, terwijl 80% het cardio-vasculaire systeem versterkt. De zone tuussen 60% tot 80% geeft u 
het maximale voordeel.

Voor iemand van 40 jaar oud wordt hier als voorbeeld de 
doelhartslagzone berekend:
220 – 40 = 180 (maximum hartslag)
180 x .6 = 108 slagen per minuut
(60% van het maximum)
180 x .8 = 144 slagen per minuut
(80% van het maximum)

Voor iemand van 40 jaar zou de ideale trainingzone
tussen 108 tot 144 slagen per minuut zijn.

Als u tijdens het oefenen uw leeftijd inbrengt, berekent het 
toestel dit automatisch voor u. Uw leeftijd is dus nodig voor 
de hartgestuurde programma’s. Na het berekenen van uw 
MHR kan u uw doelen bepalen.

De twee belangrijkste redenen om te trainen zijn cardiovasculaire fitness (training voor het hart en 
longen) en gewichtscontrole. De zwarte kolommen op de afbeelding hierboven vertegenwoordigen de 
MHR en onderaan de kolommen vindt u de leeftijd. De hartslag is aangeduid door de twee verschillende 
stippellijnen die de kolommen horizontaal doorsnijden. Linksbeneden staat aangeduid welke lijn het is. 
Als u doel cardiovasculaire fitness is of gewichtsverlies, dan kan dit respectievelijk met 80% of 60% van uw 
MHR. Het is belangrijk om uw arts te raadplegen alvorens u aan deze training begint.

Bij alle SPIRIT Heart Rate Control fitnesstoestellen kan u de hartslagmonitor los gebruiken van het 
programma. De hartslagmonitor kan gebruikt worden in handmatige modus of tijdens één van de negen 
verschillende trainingprogramma’s. Het hartslaggestuurde programma regelt meteen de weerstand op de 
pedalen.

 



Loopband CT85017

ALGEMEEN ONDERHOUD
Band en dek
Bij een loopband glijdt de band als het ware over een vlakke plaat heen. De band moet soepel, dus met 
weinig wrijving, over deze plaat heen kunnen glijden zodat er geen slijtage aan de band zal ontstaan en 
de band soepel zal blijven draaien. Daarom dient u de loopband zo schoon mogelijk te houden. Gebruik 
een zachte, vochtige doek of papieren handdoek om de rand van de band en het gedeelte tussen de band 
en het frame af te vegen. Ga ook zo ver mogelijk onder de bandrand. Dit moet ééns per twee maanden 
worden gedaan om de levensduur van de band en het dek te verlengen. Gebruik alleen water, geen 
reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. 
Een milde zeep en wateroplossing, samen met een nylon scrubborstel, maakt de bovenkant van de 
getextureerde band schoon. Laat de riem drogen voordat u hem gebruikt.

Houdt de motor van de loopband vrij van stof
De motor van een loopband heeft de vervelende eigenschap dat deze stof aanzuigt. Doordat de motor 
vrijwel geheel is afgedekt kan het aangezogen stof niet weg en het stof zal zich gaan hechten aan de 
elektronische delen (printplaten) van de motor. Als er zich teveel stof op deze printplaten ophoopt, worden 
de elektrische signalen verstoort en kan dit ervoor zorgen dat de motor stopt. 
Om dit te voorkomen dien je de motor ca. 1x per 2 maanden even goed stofvrij te maken. Dit kan je het 
beste doen door de motorkap te verwijderen welke met een paar schroeven los te maken is. Vervolgens 
voorzichtig de stof uit de motor wegzuigen met een stofzuiger. Probeer hierbij geen of minimaal contact 
te maken met de printplaten zodat er niets beschadigd kan worden. ONTKOPPEL STEEDS SNOERKABEL 
VOOR DEZE TAAK.
Er is een onderhoudsschema op pagina 2 waarop u de data van onderhoud kunt bijhouden.

Bandaanpassingen
Wanneer een loopband een tijdje in gebruik is, kan de spanning op de band verminderen. Als de spanning 
te laag wordt, gaat de loopband ‘slippen’. Dat betekent dat de band stil blijft staan terwijl de rollen gewoon 
in beweging zijn. Controleer daarom regelmatig de spanning zoals beschreven staat in de handleiding van 
uw loopband. 

Hierbij verplaatst u de achterste rol als het ware naar 
achteren waardoor de loopband weer strak komt te staan. 
Stel de achterste rol af met de inbussleutel van 6 mm die is 
meegeleverd in het pakket met onderdelen. De afstelbouten 
bevinden zich aan het einde van de opstaprails, zoals 
weergegeven in het schema.
Draai de achterste rol voldoende vast om wegglijden bij de 
voorste roller te voorkomen. Draai de afstelbouten van de 
bandspanning elk 1/4 slag en controleer de spanning door op de riem te lopen en ervoor te zorgen dat 
deze niet wegglijdt of aarzelt. Wanneer de bandspanning wordt aangepast, moet u ervoor zorgen dat de 
bouten aan beide zijden gelijkmatig worden afgesteld zodat de band niet naar één kant gaat trekken.

NIET TE VAST AANDRAAIEN - Het te strak aandraaien veroorzaakt bandbeschadiging en voortijdige 
uitvallen van de lagers. Als de band na aanspannen nog steeds slipt, kan het probleem aan de aandrijfriem 
liggen. Deze bevindt zich onder de motorkap en verbindt de motor met de voorste rol. Het aanspannen 
van de motorriem moet worden uitgevoerd door een getrainde onderhoudsmonteur.
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BANDAANPASSING
De loopband is zo ontworpen dat de loopvlakband redelijk 
gecentreerd blijft tijdens gebruik. Maar het kan gebeuren 
dat de band naar één kant gaat trekken, afhankelijk van de 
manier van gebruik van de loopband. Voor deze aanpassing 
is een inbussleutel van 6 mm voorzien. 
Voer de aanpassing uit aan de linkerkant van de bout. Stel 
de bandsnelheid in op 3 mph of 5km/u. Als de riem te dicht 
bij de linkerkant is, draai dan de bout slechts een 1/4 draai 
naar rechts (met de klok mee) en wacht een paar minuten 
totdat de riem zich aanpast. Blijf dit herhalen tot de band 
weer in mooi in het midden staat. Als de riem te dicht bij de 
rechterkant zit, draait u de bout 1/4 draai tegen de klok in. 

AANDACHT
Correcte bandaanpassing is de verantwoordelijkheid van de eigenaar, zoals bij alle loopbanden.
Schade aan de loopband als gevolg van onjuiste bandspanningsaanpassingen valt niet onder de SPIRIT 
Fitness-garantie.
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Display licht niet op. 1. Veiligheidssleutel niet in positie.
2. Stroomonderbreker op voorste grill geactiveerd. Druk de stroomonderbreker 

in totdat deze vastklikt.
3. De stekker is losgekoppeld. Zorg ervoor dat de plug stevig is ingedrukt in  

het 115 VAC stopcontact.
4. Stroomonderbreker is misschien geactiveerd.
5. Loopband defect. Neem contact op met FITNESS TRADING.

De loopband loopt uit het midden.
De loopband slipt wanneer er op 
gelopen wordt.

Zie ALGEMEEN ONDERHOUD op pagina 21-23.

De motor reageert niet nadat op 
Start is gedrukt.

1. Als de riem beweegt maar na korte tijd stopt en op het display "LS" verschijnt, 
voert u de kalibratie uit.

2. Als u op START drukt en de riem beweegt helemaal niet, wordt LS op het 
display weergegeven. Neem contact op met de servicedienst.

Loopband zal slechts ongeveer 
7 mph/ 8.5 km/u bereiken maar toont 
een hogere snelheid op display.

Dit geeft aan dat de motor stroom moet krijgen om te werken (lage AC-
spanning op de loopband). Gebruik géén verlengsnoer. Als er toch een 
verlengsnoer nodig is, houdt deze zo kort mogelijk. Er is minimaal 110 volt 
wisselstroom vereist.

De loopband stopt snel/plotseling 
wanneer aan de veiligheidssleutel 
wordt getrokken.

Dit betekent hoge bandwrijving. Zie het gedeelte ALGEMEEN ONDERHOUD 
over het reinigen van het dek. Indien het probleem na het schoonmaken 
terugkeert, controleer dan het dek op slijtage. Als dit het geval is, moet het dek 
mogelijk worden omgedraaid.

Treadmill trips on board 15 amp 
circuit.

Dit betekent hoge bandwrijving. Zie het gedeelte ALGEMEEN ONDERHOUD 
over het reinigen van het dek. Indien het probleem na het schoonmaken 
terugkeert, controleer dan de ampèrekracht van de motor. Indien het probleem 
na het schoonmaken terugkeert, controleer dan het dek op slijtage. Als dit het 
geval is, moet het dek mogelijk worden omgedraaid.

De computer wordt uitgeschakeld bij 
het aanraken van de console tijdens 
het wandelen/lopen (tijdens een 
koude dag).

Loopband is mogelijk niet geaard. Statische elektriciteit "crasht" de computer. 
Raadpleeg Aardingsinstructies op pagina 3.

Stroomonderbreker schakelt uit, maar 
niet de stroomonderbreker van de 
loopband.

De stroomonderbreker moet worden vervangen door een "High In-rush cur-
rent" stroomonderbreker (zie pagina 3 voor details)

PROBLEEMOPLOSSING
Lees de onderstaande informatie voordat u contact met ons opneemt voor hulp. Het kan u tijd en kosten 
besparen. Deze lijst bevat veel voorkomende problemen die mogelijk niet worden gedekt door de garantie 
van de loopband.
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Kalibratie procedure
1. Verwijder de veiligheidssleutel
2. Houd de INCLINE- en SPEED-knop met één hand ingedrukt en vervang de veiligheidssleutel met 

de andere hand. Blijf beide toetsen ingedrukt houden totdat in het venster "FABRIEKSINSTELLING" 
verschijnt. Druk vervolgens op ENTER.

3. U kunt nu het display instellen om metrische of Engelse instellingen weer te geven. Om dit te doen, 
druk op UP/DOWN of FAST/SLOW om te tonen wat u wilt, en druk vervolgens op ENTER.

4. Controleer of de diameter van de wielmaat 2.98 is en druk op ENTER.
5. Stel de maximumsnelheid (indien nodig) in op 20.0 kph of 12.0 mph en druk op ENTER.
6. Stel de minimale snelheid (indien nodig) in op 0,8 km / u of 0,5 mph en druk vervolgens op ENTER.
7. Het berichtvenster toont "INCLINE STEPS". Stel de maximale hoogte (indien nodig) in op 15 en druk 

vervolgens op ENTER.
8. Het berichtvenster toont "KALIBRATIE AAN". Druk op START om met de kalibratie te beginnen. Het 

proces is automatisch; de snelheid start zonder waarschuwing, dus ga niet op de riem staan. Nadat de 
kalibratie is voltooid, keert het automatisch terug naar IDLE MODE.

De snelheidssensor aanpassen
Als de kalibratie niet voldoet, moet u mogelijk de uitlijning van de snelheidsensor controleren.

1. Draai de schroeven van het motordeksel los en verwijder de afdekkap van de motor.
2. De snelheidssensor bevindt zich aan de linkerkant van het frame, direct naast de voorste rollenpoelie 

(de riemschijf heeft een riem er omheen die ook naar de motor gaat). De snelheidssensor is klein, 
vierkant en zwart, en heeft een draad erop aangesloten.

3. Zorg dat de sensor zo dicht mogelijk bij de poelie is zonder hem aan te raken. Je ziet een magneet op 
het oppervlak van de poelie; zorg ervoor dat de sensor op één lijn ligt met de magneet. De schroef die 
de sensor op zijn plaats houdt moet worden losgedraaid om de sensor af te stellen. Draai de schroef 
opnieuw aan als u klaar bent. 

Resulterende afstand en tijd opnieuw instellen 
(DIAGNOSTIEK PROCES)
1. Verwijder de veiligheidssleutel, druk op de numerieke toets 0 en ENTER. Steek dan de veiligheidssleutel 

terug om de gecumuleerde afstand en tijd in te voeren. De totale tijd wordt weergegeven op het 
venster "TIJD" terwijl het totale aantal kilometers en de softwareversie op het venster MW wordt 
getoond.

2. Om de waarde te wissen, drukt u op de numerieke toetsen 7  8  9  7 en vervolgens op ENTER 
om het totale aantal kilometers en tijd op nul te brengen.

3. Druk op de STOP-toets om af te sluiten en terug te keren naar de ruststand.
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Onderhoudsmenu
1. Verwijder de veiligheidssleutel en druk gelijktijdig op de toetsen SPEED en ENTER. Steek de 

veiligheidssleutel terug en wacht tot "ENGINEERING MODE" verschijnt, druk nogmaals op ENTER.
2. U kunt nu door het menu bladeren met de toetsen UP/DOWN of FAST/SLOW. Druk op de ENTER 

toets. Gebruik de STOP-toets om terug te keren naar het vorige menu. Het menu selecties zijn:

1. Toets Test: hiermee kunt u alle toetsen controleren of ze werken
2. Display Test: hiermee worden alle displayfuncties getest 
Functies: Druk op ENTER om toegang te krijgen tot de instellingen. 

I. Slaapmodus – Schakelt slaapmodus in of uit. Wanneer uitgeschakeld, blijft het display verlicht. 
II. Pause – Schakelt de pauzemodus in of uit. Wanneer ingeschakeld, duurt de pause 5 minuten. 
III. Onderhoud – Reset de kilometerstand. 
IV.  Units – Kies voor Engelse (Imperial) of metrische eenheden  
VI. Grade – Return (GS Mode) – Helling gaat naar de laagste instelling wanneer PAUZE is ingedrukt 
vi. Beep – Schakelt de luidspreker (pieptoon) in of uit.

4. Beveiliging – Hiermee stelt u de functie KINDERSLOT in. Met deze functie vergrendelt u 
het toetsenblok tot de vooraf ingestelde toets wordt ingedrukt. Wanneer "KINDERSLOT" is 
ingeschakeld, verschijnt "CONSOLE LOCKED" op het display. Druk gelijkertijd op de numerieke toets 
0 en ENTER om de console te ontgrendelen en terug te keren naar de standby-stand.

5. Druk op de STOP-toets om af te sluiten en terug te keren naar de ruststand. 
 

Kilometervergrendeling instellen 
1. Verwijder de veiligheidssleutel en houd de toetsen 1, 2, 3 gelijkertijd ingedrukt. Steek de  

veiligheidssleutel terug in om om het instellingenmenu te openen.
2. Het berichtvenster toont "LOCK SETTING = ON / OFF".
3. Druk op de FAST/SLOW/UP/DOWN-toetsen om AAN of UIT in te stellen en druk vervolgens op ENTER.
4. Als OFF is ingesteld, keert het toestel naar de inactieve modus. Als ON is ingesteld, wordt de procedure 

voor het instellen van de code ingevoerd.
5. Nu verschijnt in het berichtenvenster "PASSWORD = ****". Gebruik numerieke toetsen om een 4-delige 

code in te stellen en druk op ENTER.
6. Voer de code opnieuw in om te bevestigen. Druk op ENTER als u klaar bent.
7. Nu verschijnt in het berichtvenster "MILEAGE XXX Km". Gebruik de toetsen FAST/SLOW/UP/DOWN 

om de vereiste kilometerstand in te stellen. Druk op ENTER. Het MW-venster toont nu "LOCK SETTING  
OK" en keert terug naar de rustmodus.

8. Om te ontgrendelen houdt u de numerieke toetsen 1, 2, 3 gelijkertijd ingedrukt.

Druk op STOP om op te slaan en af te sluiten.
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