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CT900LED loopband
 Handleiding

Opgelet: Lees deze handleiding grondig door voordat u het toestel in gebruik neemt.
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Gefeliciteerd met uw nieuwe loopband en welkom bij de SPIRIT Fitness Family!

Bedankt voor uw aankoop van deze loopband 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 loopband 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 zet de stroomschakelaar aan om de loopband te 
starten. De stroomschakelaar zit onder de motorkap aan de voorkant van de loopband. Wanneer de 
stroomschakelaar is ingeschakeld, duurt het ongeveer 10 seconden voordat de loopbandconsole is 
ingeschakeld. De console gaat dan in de inactieve modus, wat het startpunt is voor de bediening.

C-SAFE FUNCTIE
Uw console is uitgerust met een C-SAFE-functie. De POWER-poort kan gebruikt worden voor het 
aansluiten van een op afstand bediend audiovisueel systeem door een kabel van de afstandsbediening 
aan te sluiten op de POWER-poort aan de achterkant van de console. De communicatiepoort (COMM) 
kan worden gebruikt voor interactie met fitness-softwaretoepassingen.

BEDIENING CONSOLE

Ergonomische
contact hartslaggrepen

Ventilator

Groot LED
matrixvenster

% Hartslagprofiel

Handige opbergruimte 
voor flessen, sleutels, telefoon...

Gemakkelijk af te 
lezen rondeteller

Houder voor 
tablet of boek

Premium helder
blauw LED venster

Groot blauw 
LED-matrixvenster
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SNELSTART: 
• Druk op een willekeurige toets om het display te activeren, indien dit nog niet is ingeschakeld.
• Druk kort op START: de loopband begint met 0,8 km/h. Houd de SPEED +/- ingedrukt om het tempo 

te verhogen of typ de gewenste snelheid op het cijfertoetsenbord. Druk daarna op ENTER.
• Om de loopband te stoppen druk op STOP.

FUNCTIE PAUSE/STOP/RESET 
• Druk tijdens het trainen eenmaal op de rode STOP-toets om de loopband te pauzeren, de loopband 

zal langzaam vertragen tot volledige stilstand, waarbij ook de helling naar 0% zal dalen. 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 voor programma-instellingen, zoals bijvoorbeeld leeftijd en tijd, kan 

de STOP-toets gebruikt worden om in het keuzemenu een stap terug te gaan.

HELLINGSGRAAD
• De hellingsgraad kan op elk gewenst moment worden aangepast nadat de band begint te lopen. 

Houd hiervoor de toets INCLINE +/- ingedrukt tot de gewenste hellingsgraad.
• Bij de verandering van de instellingen wordt de hellingsgraad in procenten (%) weergegeven op het 

display (zoals aanduiding van de hellingsgraad van een weg).

DOT MATRIX CENTER-DISPLAY (PROGRAMMABEWERKING)
In manuele modus wordt het trainingsniveau door middel van 10 rijen met oplichtende stippen op het 
puntmatrixdisplay weergegeven. Deze oplichtende stippen geven geen specifieke waarde aan, alleen 
een indicatie van het geschatte niveau van inspanning bij de ingestelde snelheid en hellingsgraad. In 
manuele modus wordt in het puntmatrixdisplay een soort profiel weergegeven, aangezien de niveaus 
van snelheid en helling continu variëren tijdens een training. De 24 kolommen geven de tijd aan, elke 
kolom staat voor 1/24ste van de totale tijd van het programma. Wanneer de trainingstijd vanaf nul 
begint, bijvoorbeeld bij snelstart, staat elke kolom voor 1 minuut.

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.

BERICHTENVENSTER
In het berichtenvenster verschijnen aanwijzingen die helpen bij het programmeren van de loopband 
en worden trainingsgegevens getoond.
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HARTSLAGFUNCTIE
Het PULS-venster (hartslagvenster) toont tijdens de training het aantal hartslagen per minuut. 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 CT900 
loopband zal ook het hartslagsignaal registreren via draadloze, Polar-compatibele hartslagmeters, 
alsook van gecodeerde hartslagmeters.

HARTSLAGSTAAFDIAGRAM
Het hartslagstaafdiagram toont een grafische weergave van uw hartslag, in percentuele verhouding 
tot de maximale hartslag. Als de leeftijd bij het programmeren wordt ingevoerd, zal de console de 
maximale hartslag berekenen en op de grafiek zal het percentage van de maximale hartslag dat op dat 
momenteel bereikt wordt, oplichten.

VOORGEPROGRAMMEERDE FUNCTIES
De CT900 loopband heeft 5 vooraf ingestelde programma's: manual, 4 Preset Programs (Hill, Fat Burn, 
Cardio, Interval), 5K Run, Heart Rate Control, High Intensity Interval Training (HIIT), and Nine Fitness 
Testing Protocols: Gerkin, WFI, Army (pft), Navy (prt), Air Force (prt), Marines (pft), Law Enforcement 
(peb), U.S. Coast Guard and U.K. Chester Fireman (Performance & Prediction protocols).

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

• Selecteer een programma en druk vervolgens op ENTER om het programma aan te passen met 
uw persoonlijke gegevens, of druk op START om het programma met de standaardinstellingen te 
starten. 

• Het TIME-venster (tijd) knippert met de standaardwaarde van 20 minuten. Die tijd kan aangepast 
worden door op één van de UP/DOWN-toetsen te drukken. Om te bevestigen druk op ENTER. 
Opmerking: het is mogelijk om op elk gewenst moment tijdens het programmeren op START te 
drukken om de training te beginnen met alleen die gegevens die op dat moment werden ingesteld.

• Geef uw LEEFTIJD in. Voer juiste leeftijd in, dit is belangrijk voor het nauwkeurig bepalen van 
de hartslaggrafiek en voor de HR-programma's (hartslagprogramma’s). De leeftijd kan worden 
aangepast door op één van de UP/DOWN-toetsen te drukken. Om te bevestigen druk op ENTER.

• Geef uw gewicht in. Voer het juiste gewicht in, dit is belangrijk voor het nauwkeurig bepalen van 
Kcal. Het gewicht kan worden aangepast door op één van de UP/DOWN-toetsen te drukken. Om te 
bevestigen druk op ENTER.

• Het SPEED-venster (snelheidsvenster) knippert nu en toont de vooraf ingestelde topsnelheid van 
het geselecteerde programma. De snelheid kan worden aangepast door op één van de UP/DOWN-
toetsen te drukken. Om te bevestigen druk op ENTER. Omdat elk programma variabele snelheden 
heeft, is het aan te raden om de maximum snelheid in te stellen die tijdens het trainen mag worden 
bereikt.

• Druk op de START-toets om met de training te beginnen.
• De training begint met een opwarming van 3 minuten en zal de timer terugtellen vanaf 3 minuten. 

Deze opwarming kan worden overgeslagen door opnieuw op START te drukken en de training zal 
meteen beginnen.
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PRESET PROGRAMMA'S SPEED / INCLINE INSTELLINGEN 
De vooraf ingestelde programma's SNELHEID en HELLINGsniveau worden weergegeven in de 
onderstaande tabel. De SNELHEID in de grafiek geeft een percentage aan van de topsnelheid van 
het programma, vb: de eerste snelheidsinstelling voor P1 (PROGRAMMA 1, HILL) toont het nummer 
20. Dit betekent dat dit segment van het programma een snelheid zal hebben die 20% is van de 
topsnelheid voor het programma (de gebruiker kan de topsnelheid aanpassen). Als de gebruiker de 
topsnelheid instelt op 10 mph, is het eerste segment 2 mph. U zult merken dat segment 12 het cijfer 
100 aangeeft, wat betekent dat de snelheid wordt ingesteld op 100% van 10 mph of gewoon 10 mph.

P1= HILL / P2= FAT BURN / P3= CARDIO / P4= INTERVAL

HIIT PROGRAMMA
Het HIIT-programma of High Intensity Interval Training, is gebaseerd op de laatste fitnesstrend. Het is 
een intervaltraining die korte sprints op hoog vermogen afwisselt met korte rustperiodes.  
Het HIIT-programma is een volledig aan te passen aan de noden van de trainer. Het aantal intervallen 
tussen sprint en rusttijd, de weerstand van de niveaus is eenvoudig programmeerbaar.

1. Druk op de HIIT-toets en daarna op ENTER. Vul de leeftijd in door één van de UP/DOWN-toetsen te 
gebruiken en druk vervolgens op ENTER om verder te gaan.

2. Vul het GEWICHT in door de UP/DOWN-toetsen of het numerieke toetsenbord te gebruiken en 
druk vervolgens op ENTER. Het getal wordt opgeslagen en het volgende scherm opent.

3. Vul het aantal INTERVALLEN in door de UP/DOWN-toetsen of het numerieke toetsenbord 
te gebruiken. Het aantal mogelijke intervallen ligt tussen 3 tot 15, de standaardinstelling is 10 
intervallen. Eén interval is gelijk aan 1 sprint en 1 rustsegment. Druk vervolgens op ENTER. Het 
getal wordt opgeslagen en het volgende scherm opent. 

4. Vul de INTERVALtijd in. Het berichtenvenster toont SPRINT: 30 | REST: 30. SPRINT knippert.  
Gebruik + of - of het numerieke toetsenbord om de sprinttijd (20 tot 60 sec) in te stellen.  
REST knippert. Gebruik de UP/DOWN-toetsen of het numerieke toetsenbord om de rusttijd in te 
stellen. Druk vervolgens op ENTER. De intervaltijd wordt opgeslagen en het volgende scherm opent.

5. Vul de SPRINTsnelheid in (de weerstand van de sprint tijdens de training) in door de UP/DOWN-
toetsen of het numerieke toetsenbord te gebruiken. Druk vervolgens op ENTER. Het getal wordt 
opgeslagen en het volgende scherm opent.

6. Vul het RUSTniveau (de weerstand van het rustsegment) in door de UP/DOWN-toetsen of het 
numerieke toetsenbord te gebruiken. Druk vervolgens op ENTER. Het getal wordt opgeslagen en 
het volgende scherm opent.

7. Druk nu op START om het HIIT-programma te starten. Het programma begint met een 
opwarmperiode van 3 minuten en een snelheid van 50% van de eerder gekozen sprintsnelheid. U 
kunt de snelheid tijdens het opwarmen handmatig aanpassen.
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DE 5 KM LOOP
 

De afstand in dit programma is standaard ingesteld op 5 km. Op het display verschijnt een 
schematische voorstelling van een piste die gelijk is aan 5 km en ook in het DISTANCE-venster 
(afstandsvenster) wordt deze afstand getoond. Het programma begint meteen bij de start af te tellen 
en eindigt zodra 0 km bereikt is. Opmerking: de snelheidsaanduiding wordt weergegeven in MPH, 
tenzij de console is ingesteld km/h.

FITNESSTEST
 

Wanneer de FIT TEST-toets wordt ingedrukt, geeft het berichtenvenster GERKIN weer. Dit is de 
eerste van 9 verschillende beschikbare tests: Gerkin, WFI, Army (pft), Navy (prt), Air Force (prt), 
Marine (pft), Law Enforcement (peb), US Coast Guard en UK Chester Fireman ( Prestatie- en 
voorspellingsprotocollen). De eerste test is GERKIN. Om een andere test te selecteren, drukt u 
nogmaals op de FIT TEST-toets en de volgende test wordt getoond. Blijf drukken totdat de gewenste 
test wordt weergegeven in het berichtenvenster. Druk op ENTER om de gewenste fitnesstest te 
selecteren.

WERKING FIT TEST
1. Er wordt gevraagd voor elk programma uw persoonlijke gegevens in te voeren, zoals leeftijd, 

gewicht, lengte, geslacht. U kunt de instellingen aanpassen met behulp van het toetsenbord of de 
UP/DOWN-toetsen. Druk vervolgens op ENTER om te bevestigen.

2. Na invoering van alle vereiste gegevens, druk op START drukken om de test te starten.

ARMY
Een getimede 2 mijl run. U regelt de snelheid handmatig.  
Maximale toegestane tijd om te slagen voor de test: 

AIR FORCE
Een getimede 1,5 mijl run. U regelt de snelheid handmatig. 
Maximale toegestane tijd om te slagen voor de test: 

Voor meer informatie ga naar: 
http://bit.ly/SF-Army

Voor meer informatie ga naar: 
http://bit.ly/SF-AirForce
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NAVY
Een getimede 1,5 mijl run. U regelt de snelheid handmatig. 
Maximale toegestane tijd om te slagen voor de test: 

Voor meer informatie ga naar: 
http://bit.ly/SF-Navy

MARINES
Een getimede 3 mijl run. U regelt de snelheid handmatig. 
Maximale toegestane tijd om te slagen voor de test: 

Voor meer informatie ga naar: 
http://bit.ly/SF-Marines

COAST GUARD
Een getimede 3 mijl run. U regelt de snelheid handmatig. 
Maximale toegestane tijd om te slagen voor de test: 

LAW ENFORCEMENT (PEB)
Een getimede 1.5 mijl run. U regelt de snelheid handmatig. Maximale toegestane tijd om te slagen voor 
de test: ga naar https://www.fletc.gov/peb-scores-age-and-gender
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GERKIN
Deze conditietest, ook bekend als The Fireman's Protocal, 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 is bereikt. De tijd die nodig is om de 85% van het hartslagdoel te bereiken, bepaalt de 
testscore (VO2max) zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

WFI
De WFI-test is een aangepast Gerkin-protocol. De daadwerkelijke test is hetzelfde als de bovenstaande 
Gerkin-grafiek, maar de score wordt anders berekend.

Vóór de Gerkin / WFI-test:
1. een goede gezondheid is een must. Raadpleeg uw arts voor u deze oefening uitvoert als u ouder bent 

dan 35 of u reeds bestaande gezondheidsproblemen heeft.
2. Zorg ervoor dat u bent opgewarmd en uitgerekt voordat u de test uitvoert.
3. Neem GEEN cafeïne in vóór de test.
4. Houd de handgrepen normaal vast, niet gespannen.
 
Tijdens de test:
1. Zorg voor een constante hartslag vóór u met de test begint. Gebruik de hartslagsensoren of draag een 

hartslagband.
2. De test begint met een opwarming van 3 minuten bij 3 MPH
3. Getoonde gegevens tijdens de test zijn:

a. Totale verstreken tijd aan
b. Helling in percentage
c. Afstand in mijlen of kilometers afhankelijk van de vooraf ingestelde parameter.
d. Snelheid in MPH of KPH afhankelijk van vooraf ingestelde parameter.
e. Doelhartslag en werkelijke hartslag

Na de test:
1. Koel ongeveer 3 minuten af.
2. Noteer uw score, want de console keert na enkele minuten automatisch terug 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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CHESTER LOOPBANDTEST
Deze test heeft twee modi: CTT-prestaties en CTT-voorspelling (van aerobe capaciteit).

CTT-PRESTATIES
CTT Performance is een looptest van 12 minuten met met een vaste snelheid van 6,2 km/uur, 
ontworpen om te beoordelen of de persoon de aanbevolen minimumnorm voor aerobe capaciteit, 
namelijk 42 ml 02/kg/min, kan bereiken.

Procedures:
1. Controleer of er geen medische contra-indicaties zijn voor het uitvoeren van uitputtende oefeningen
2. De persoon loopt gedurende 2 minuten met een snelheid van 6,2 km/uur aan 0%.
3. Elke 2 minuten wordt de helling verhoogd met 3%.
4. De test is na 12 minuten voltooid.
5. De test moet worden gestopt als de persoon duidelijk in nood is, tekenen van uitputting vertoont of 

een RPE (Rate of perceived exertion)heeft van 18 +.

CTT VOORSPELLING
CTT-voorspelling is een submaximale test die is ontworpen om aerobe capaciteit te voorspellen.
1. Hetzelfde loopprotocol als CTT Performance maar met HR-monitor.
2. De test wordt gestopt wanneer de patiënt 80% van de maximale hartslag of een RPE van 14  

heeft bereikt. 
3. Een VO2-score wordt gegeven aan het einde van de test.



16 Loopband CT900ENT

HARTSLAGPROGRAMMA
Heart Rate Control (HRC) gebruikt het hellingsysteem om uw hartslag te regelen via informatie van 
de hartslagsensoren of draadloze borstband. Verhoging van de helling beïnvloedt de hartslag veel 
efficiënter dan verhoging van de snelheid alleen. Het HRC-programma verhoogt geleidelijk de helling 
om de geprogrammeerde doelhartslag te bereiken.

Een hartslagcontroleprogramma selecteren
U hebt tijdens de instellingsmodus de optie om het programma Weight Control (HR 1) of het 
Cardiovascular (HR 2) -programma te kiezen. Het programma Gewichtscontrole probeert uw hartslag 
op 60% van uw maximale hartslag te houden. Het cardiovasculaire programma zal proberen uw 
hartslag op 85% van uw maximale hartslag te houden. Uw maximale hartslag is gebaseerd op een 
formule die uw leeftijd aftrekt van een constante van 220. Uw HR-instelling wordt automatisch 
berekend tijdens de instellingsmodus wanneer u uw leeftijd invoert.

Hartslagregeling programmeren:
1. Druk op de HR-toets om het hartslagprogramma te openen.
2. Het berichtvenster toont DRUK OP ENTER OM TE WIJZIGEN OF OP START OM MET DE TRAINING 

TE BEGINNEN. Druk op ENTER om instellingen aan te passen of op START om het programma uit 
te voeren.

3. Wanneer op ENTER wordt gedrukt, vraagt het berichtenvenster DRUK 1 OF 2 EN DRUK OP 
ENTER OM TE SELECTEREN. Tegelijkertijd toont het dotmatrixvenster “1”. Selecteer 1 of 2 en druk 
vervolgens op ENTER.

4. Het berichtvenster toont AANPASSING TIJD EN DRUK OP ENTER met knipperend tijdvenster. 
Gebruik de UP/DOWN-toetsen of het numeriek toetsenbord om aan te passenen. Druk op ENTER 
om verder te gaan.

5. Het berichtvenster toont AANPASSEN LEEFTIJD EN DRUK OP ENTER met knipperend 
hellingsvenster. Gebruik de UP/DOWN-toetsen of het numeriek toetsenbord om aan te passen. Het 
aanpassen van de leeftijd zal de HR-waarde veranderen (zoals de eerder beschreven HR-formule). 
Druk op ENTER om verder te gaan.

6. Het berichtvenster toont LICHAAMSGEWICHT AANPASSEN EN DRUK OP ENTER met 
knipperend hellingsvenster. Gebruik de UP/DOWN-toetsen of het numeriek toetsenbord om aan te 
passen. Druk op ENTER om verder te gaan.

7. Het berichtvenster toont HARTSLAG AANPASSEN EN DRUK OP ENTER met knipperend 
snelheidsvenster. Gebruik de UP/DOWN-toetsen of het numeriek toetsenbord om aan te passen. 
Druk op ENTER om verder te gaan.

8. Het berichtenvenster toont DRUK OP START OM TE TRAINEN OF OP ENTER OM TE WIJZIGEN. 
Druk op START om met de training te beginnen of op STOP om terug te keren naar het vorige 
scherm. 
 
OPMERKING: wanneer het berichtenvenster CHECK PULSE toont, is er geen hartslagsignaal ontvangen 
en kan het programma niet worden uitgevoerd. Controleer en zorg ervoor dat de hartslagband normaal 
functioneert.
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HARTSLAGMETER GEBRUIKEN
1. Bevestig de zender aan elastische band door middel van de klemmen.
2. Stel de band zo strak mogelijk tot hij comfortabel zit.
3. Positioneer de zender in het midden van je torso,.
4. Zweet is een ideale geleider voor de hartslagmeting, maar je kan ook water gebruiken om de 

electroden vooraf te bevochtigen voor betere geleiding. Je kan de zender best enkele minuten voor 
je workout al aan doen. Bij sommige gebruikers duurt het enkele minuten om een sterk signaal te 
krijgen. Kledij dragen over de hartslagmeter beïnvloedt de meting niet.

5. Om een sterk stabiel signaal te krijgen mag de afstand tussen zender/ontvanger niet te groot zijn. 
Blijf dicht genoeg bij de console om een goede en betrouwbare meting te behouden.  
Opmerking: De zender wordt automatisch geactiveerd wanneer hij activiteit opvangt van het hart 
van de gebruiker. Na gebruik van de zender kan je hem best goed drogen om het batterijleven niet 
te verkorten. 

WAARDOOR KAN JE STORING ERVAREN:
• Microgolfovens, TV, andere kleine huishoudelectro
• TL-licht
• Sommige bewakingssystemen
• Elektronische omheining voor een huisdier
• Slecht ontvangst via de huid. Mogelijk helpt het om de zender ondersteboven te dragen.
• De antenne is zeer gevoelig. Bij een luide externe geluidsbron kan het helpen om de zender 90° te 

draaien om de storing te verhelpen.
• Een ander persoon binnen een straal van 1m rond de console die ook een hartslagmeter draagt.

Indien je storing blijft ervaren, neem dan contact op met je verdeler

Opgelet! Gebruik de hartslagprogramma’s enkel als er een stabiele weergave van je huidige 
hartslag weergegeven wordt. Hoge en sterk variërende resultaten wijzen op een probleem.
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ONDERHOUD LOOPBAND
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.

Ontkoppel het stroomsnoer en sluit het opnieuw aan. Indien het probleem 
zich blijft voordoen, contacteer onze servicedienst +32 11 76 12 70.

Stroomonderbreker schakelt uit, 
maar niet de stroomonderbreker van 
de loopband

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

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 20 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.

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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ALGEMEEN ONDERHOUD
Koppel de loopband los voordat u onderhoud uitvoert.

Taak Hoe Dagelijks Wekelijks Maandelijks
Elke 6 

maanden
 Elk jaar

Veeg het apparaat schoon Vochtige doek met water 

Reinig onder de riem Handdoek of stofzuiger 

Controleer riemspanning / tracking Voelen of visueel 

Reinig onder motorkap Stofzuig voorzichtig 

Hardware controle moersleutel 

Inspecteer slijtage van het dek visueel 

Inspecteer de aandrijfriem visueel 
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NORMALE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker is verantwoordelijk voor de onderstaande items:
1. De garantieregistratiekaart moet binnen 10 dagen worden ingevuld en teruggestuurd naar het adres 

dat op de kaart vermeld staat om de beperkte garantie van de fabrikant te valideren.
2. Correct gebruik van de fitnessapparatuur in overeenstemming met de instructies in deze 

handleiding
3. Juiste installatie in overeenstemming met de instructies die bij de fitnessapparatuur zijn geleverd en 

met alle lokale elektrische codes.
4. Kosten voor het toegankelijk maken van de fitnessapparatuur voor onderhoud, inclusief elk item 

dat geen deel uitmaakte van de fitnessapparatuur op het moment dat het uit de fabriek werd 
verzonden.

5. Schade aan de fitnesstoestellen tijdens de verzending, installatie of na installatie.
6. Routineonderhoud van dit toestel zoals gespecificeerd in deze handleiding.

UITSLUITINGEN
Deze garantie dekt niet het volgende:
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Stadsheide 3, 3500 Hasselt, Belgium
Tel: +32 (0) 11 76.12 .70

E-mail: info@fitnesstrading.com


