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Vigtige sikkerhedsanvisninger
Indhent altid råd fra en læge eller en kvalificeret og autoriseret sundhedsprofessionel, ved behov for at følge særlige kostplaner eller diæter og før du
starter nogen form for stretching eller træningsprogrammer. Det er en god regel altid at søge tilbundsgående oplysninger om enhver form for aktivitet
eller andre valg, som kan påvirke helbredet.
Læs alle anvisninger inden maskinen tages i brug. Disse anvisninger er formuleret med henblik på at værne om brugers sikkerhed og for at beskytte
maskinen.
Ved brug af en elektrisk anordning bør visse minimumsforholdsregler, heriblandt nedenstående, altid følges.

Fare
Træk, med henblik på at forebygge risiko for elektrisk stød, altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøringseller vedligeholdelsesindgreb udføres.

Advarsel
Følg nedenstående forholdsregler, for at forebygge risiko for forbrændinger, antænding eller personskader.
Efterlad aldrig maskinen med stikket i stikkontakten. Træk stikket ud når maskinen ikke er i brug, før den rengøres og inden montering eller afmontering
af elektriske komponenter.
Undgå at børn uden opsyn kan få adgang til maskinen.
Maskinen må udelukkende benyttes af eller i nærheden af invalide eller handicappede under faglært personales opsyn.
Benyt udelukkende maskinen til de formål, som er omtalt i brugsvejledningen; udfør udelukkende de øvelser, som denne maskine er beregnet på, og følg
anvisningerne om måde og forhold i vejledningen. Alt anden brug skal betragtes som utilsigtet og derfor som farlig.
Benyt aldrig andet udstyr end det Technogym anbefaler.
Benyt aldrig maskinen, hvis der er beskadigelser på et kabel eller et stik, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, hvis den har været udsat for stød eller
skader eller hvis den er blevet våd. Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym i sådanne tilfælde.
Træk aldrig maskinen ved hjælp af forsyningskablet og anvend heller aldrig kablet som et løftehåndtag.
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Vigtige sikkerhedsanvisninger
Hold forsyningskablet på passende afstand af opvarmede overflader.
Anbring aldrig hænderne i nærheden af de bevægelige elementer.
Lad aldrig genstande falde ned i eller blive stukket igennem åbningerne.
Anbring alle betjeningsanordningerne på positionen slukket, for at slå strømmen fra, og træk derefter stikket ud.

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER
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Personalesikkerhed
Brug af maskinen er kun tilladt efter lægeundersøgelse med henvisning af den type træning, der ønskes udøvet, og i henhold til de af Technogym forudsete
brugsbetingelser.
Ved særlig fysik kondition er brug af maskinen udelukkende tilladt under opsyn af en læge med specifik erfaring på området.
Hvis meddelelsen “Pas på: pulsen er høj” vises under træningen, er pulsen for høj og det er nødvendigt sætte tempoet ned.
Indtag, ved træningsstart, den korrekte plads på maskinen og læg mærke til de komponenter, der kan udgøre en hindring.
Planlæg træningen i funktion af fysisk kondition, helbred og start med en belastning, der ikke er for krævende.
Undgå overdrevne anstrengelser eller udmattelser. Forkert eller overdreven træning kan medføre alvorlige skader eller dødsfald. Stop øjeblikkeligt øvelsen
og kontakt en læge i tilfælde af smerter eller unormale symptomer.
Benyt egnet træningstøj og –sko og undgå at anvende beklædningsstykker, der kan hæmme transpiration. Benyt aldrig løsthængende tøj. Langt hår
skal sættes op i hestehale. Hold beklædningsstykker eller håndklæder på passende afstand af bevægelige elementer.
Andre personer skal holde en passende sikkerhedsafstand til maskinen under brug.
Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller husdyr.
Motionscenterets leder har pligt til at give brugerne fuld oplysning om korrekt og utilsigtet brug.
Fuldfør maskinens montering inden brug. Kontrollér altid maskinen inden brug. Stop brug af maskinen, hvis den ikke fungerer korrekt.
Montér og benyt maskinerne på en holdbar og plan overflade.
Hold alle komponenter, som for eksempel forsyningskablet og afbryderen I/0, på en passende afstand af væsker, for at forebygge elektriske stød.
Hold altid maskinen i god stand. Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym, hvis der opdages tegn på slitage.
Forsøg aldrig at udføre andre vedligeholdelsesindgreb på maskinen, end dem der beskrives i brugsvejledningen.
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Personalesikkerhed
Installation, vedligeholdelse og justeringer skal udføres af faglært personale fra Technogym eller anvist af samme.
Det elektriske anlæg skal opfylde alle brancheforskrifter og brugslandets gældende love på området.
Genstande må aldrig anbringes på stellet eller betjeningspanelet.
Technogym kan ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl eller skader, som forårsages af uautoriserede vedligeholdelseshandlinger, utilsigtet brug,
uheld, uagtsomhed, ukorrekt montering eller installation, affaldsmaterialer fra enhver form for byggeaktivitet i de omgivelser, produktet befinder sig i,
oxyderings- eller korrosionsfænomener med udspring i produktets placering, ændringer eller tilpasninger udført uden skriftlig tilladelse fra Technogym,
eller af brugers manglende overholdelse af anvisningerne vedrørende brug, funktion og vedligeholdelse, som specificeres i brugsvejledningen.

Advarsel
Maskinerne indeholder højspænding, hvorfor afskærmningen kun må afmonteres af autoriseret personale.
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Fabrikant- og maskinidentifikation
A - Fabrikantens navn og adresse
B - Produktionssted
C - Produktbeskrivelse
D - Elektriske specifikationer
E - Henviser til brugsanvisning
F - Serienummer og fremstillingsdato
G - Produktmodel
Maskinen Climb er et kommercielt produkt, der er beregnet til indendørs
brug i hjemlige og professionelle miljøer. DET ER et produkt i klasse SA, i
overensstemmelse med direktivet ISO EN 20957-1. Præcisionsklassen er
blevet registreret til 106 skridt i minuttet, niveau 12 og trinhøjde på 20,6 cm.
Produkterne med kode DEE83M... er beregnet til medicinsk brug og er designet
og fremstillet til at blive anvendt i ambulatorier, hospitaler, klinikker og
sportscentre, med henblik på behandling og genoptræning af muskler. Disse
er produkter i klasse IA, i overensstemmelse med direktivet ISO EN 20957-1.
De er ikke egnet til anvendes i nærheden af en brandfarlig anæstesiblanding,
der indeholder luft, oxygen eller dinitrogenoxid.
Produkterne med kode DEE83M... kan kun bruges af eller i nærheden af børn,
invalide, handicappede eller personer med åbenlyse fysiske problemer med
omhyggelig overvågning af en læge eller en kvalificeret, faglig person.

C

B

A

G

D

Technogym S.p.A. via Calcinaro 2861, Cesena (FC)
Made in Italy

CLIMB 1000
WARNING replace with same type and rating
of fuses: 2 x 3,15 A (F) 250V
Maximum User’s Weight: 185 kg
Class: SA ISO EN20957-1 EN957-9

Model no. DEE83U
Contains FCC ID: Z64 - WL18DBMOD
XZRBD01793, XZRBRD01794
100 - 240 Vac 1.0-0.5A 50/60 Hz

E
F

Massage and exercise machine: 2AD3

S/N DEE83U15000001 10/16
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Maskinbeskrivelse
Betjeningspanel (A): giver mulighed for at administrere alle de
disponible funktioner, fra træningsprogramindstilling til visualisering af
træningsrelevante meddelelser og data. Giver desuden mulighed for at
administrere lyd- og videoindhold med anordningerne USB og iPod, samt
kompatible lyd/videoapparater (for eksempel, hovedtelefoner).
Indhent oplysninger om betjeningspanelets funktion i vejledningen herom.

Håndsensor (D): sensorerne med metalpladerne giver mulighed for en
konstant monitorering af pulsfrekvensen.

B

D

E
D

A

TGS-indgang (B): til TGS-nøglen eller mywellness key (ekstraudstyr).
Sidehåndtag (C): en sikker støtte, når man stiger op på maskinen eller
hvis man skulle miste balancen.

E

L

C
F

Fast Track Control (E): giver mulighed for at ændre øvelsens sværhedsgrad
uden at flytte hænderne fra grebene, så kropsstillingen altid er korrekt og
sikker.
Stoptast (F): sidder på højre håndtag, til at stoppe bevægelsen uden at
fjerne hænderne fra grebene.

H

G

Fodstøtter (G): ved at flytte fødderne hen på fodstøtterne kan du holde en
kort pause i tilfælde af træthed eller fare.
Flaskeholder (H): til opbevaring af flasken under øvelsen.
Læsestativ (L): her kan man anbringe blade eller bøger, til læsning.

G
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Tekniske data
Modelkode

DEE8E...

Forsyning

100÷240 Vac 50/60 Hz

Absorberet lysneteffekt
Sikringer

65 VA max (160 VA max med Unity)
2 x 3,15A (F)

Maskinens vægt

190 kg

Brugers maksimalvægt

180 kg

Brugerens højde for hvilken der er sikret
optimal anvendelighed

155 cm÷205 cm

Tidsrum

0÷999 min ± 1%

Afstand

0÷9999 etager ± 5%

Støjniveau

Under 87 dB

Beskyttelsesgrad

IP 20

Brugstemperatur

fra +10°C til +35°C

Flaskeholderens maksimalbelastning
Elektrisk isoleringsklasse

2 kg
Klasse I
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Tekniske data

1300 mm
(51")

770 mm
(30")
470 mm
(19")

1890 mm
(74")

265 mm
(10")
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Udstyr
Følgende leveres som standardudstyr:
A Nøgleserie
B Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

A

C Garanticertifikat
D Forsyningskabel CEE med stik af typen SH
E To ekstra sikringer (2 x 3,15A (F)

B
C
D
E
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Sikkerhedsanordninger og -skilte
D

C

B

A

E

A Stationær afskærmning: beskytter mod adgang til den interne transmission.
B Hovedafbryder: slår maskinens forsyningsspænding fra og til.
C Sikringer: beskytter maskinens elektriske komponenter. Hvis strømmen når op på en overdreven værdi vil sikringerne smelte og herigennem forhindre
skader på maskinens interne elektronik.
D Stoptast: med denne tast kan du stoppe trinenes bevægelse uden at skulle bruge betjeningspanelet.
E Sikkerhedssensorer: de er placeret på siden for adgang til produktet. Hvis de registrerer en tilstedeværelse, blokerer sensorerne trinene. For at
genstarte trinenes bevægelse skal du trykke på tasten START på betjeningspanelet. Tasten START er kun aktiv, hvis sensorernes område er frit.
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Sikkerhedsanordninger og -skilte
Advarsel
Læs og overhold altid oplysningerne om risici og farer, der findes på de selvklæbende mærker, der er sat på selve maskinen.

F Etiketten, der sidder ved siden af hovedafbryderen, angiver de elektriske specifikationer.
G Etiketten, der kan være sat på forsyningskabler, indeholder selve kablets elektriske
specifikationer.

F

G
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Brugsomgivelser
Med henblik på at sikre, at aktivitet vil være ubesværlig, resultatgivende og uden risiko bør omgivelserne opfylde visse specifikke krav og det anbefales
især at kontrollere tilstedeværelse af nedenstående forhold, inden man bestemmer sig for hvor maskinen skal installeres:
-

temperatur på mellem +10°C og +25°C;

-

tilstrækkelig udluftning til at holde luftfugtigheden på mellem 20% og 90% under træning;

-

tilstrækkelig belysning til at udføre den fysiske træning under behagelige og afslappende forhold;

-

tilstrækkeligt stort område, uden hindringer, på mindst 60 cm rundt om hvert produkt;

-

plan og stabil overflade uden vibrationer, med en bæreevne, der er afstemt efter maskinens vægt, også i betragtning af brugerens vægt.

Udsæt aldrig maskinen for direkte sollys.
Anvend ikke udendørs; efterlad aldrig maskinen udenfor, udsat for atmosfæriske påvirkninger; udsæt aldrig maskinen for vandstråler.
Sæt aldrig maskinen i gang på steder hvor der benyttes sprayprodukter eller hvor man håndterer oxygen.
Anbring aldrig maskinen i omgivelser, der udsættes for høj luftfugtighed, så som svømmehaller, spabade, saunaer.
Installationsomgivelserne skal opfylde alle den gældende lovgivnings krav på området.
Det frarådes at anvende maskinen i områder med en høj koncentration af kortbølger eller lignende, da fabrikantens forudsete ydelser ellers ikke kan
garanteres.
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Maskinens flytning
Produktet er udstyret med to faste hjul og to optrækkelige hjul.
For at flytte det skal du bruge alle fire hjul. Skru på skruerne (A) for at sænke de optrækkelige
hjul.
Efter flytningen skal du, før brug, igen hæve de optrækkelige hjul ved at skrue på de samme
skruer (A).
Det anbefales, i betragtning af maskinens vægt, at være mindst to personer om at udføre
flytteopgaver.
Hvis gulvbelægningen ikke tillader brug af maskinens hjul skal flytningen foretages med
almindelige løfte- og transportmidler.

Advarsel
Flytning skal foretages med stor forsigtighed da maskinen kan komme ud af
balance.
Når du løfter eller flytter maskinen, må du ikke bruge trinene eller
betjeningspanelet til at gribe fat i.

A
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Justering
Nivellering foretages ved at indvirke på de to faste fødder:
-

fjern den nederste beskyttelse (B);

-

fjern sidebeskyttelsen (C);

B

C
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Justering
-

løsn kontramøtrikken (D)

-

skru foden (E) ind eller ud, indtil stellet anbringes i en stabil position;

-

stram kontramøtrikken (D) efter fuldført justering:

-

tryk sidebeskyttelsen (C) tilbage på plads;

-

tryk den nederste beskyttelse (B) tilbage på plads.

E
D

B

C

E
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Elektrisk tilslutning
Inden maskinen kobles til lysnettet skal man forsikre sig om at det elektriske anlægs specifikationer opfylder den gældende lovgivning på området.
Kontrollér hovedforsyningsspecifikationerne i mærkatet, fastsat på stellet under betjeningspanelet.
Forbind først forsyningskablet til stikket på maskinen og derefter til den vægmonterede stikkontakt.

Advarsel
Kontrollér jævnligt forsyningskablet for slid eller brud.
Den vægmonterede stikkontakt skal være anbragt på et sted, der tillader en nem udtagning og isætning af stikket, uden at forårsage
fareforhold.
Ved tilslutningen skal maskinens afbryder være anbragt i positionen 0 (maskinen skal være slukket).
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Elektrisk tilslutning
Stikkontakten skal være udstyret med jordforbindelse
. Hvis kontakten mangler jordforbindelse, skal den udstyres hermed af faglært
personale, inden maskinen sluttes til den elektriske forsyning.
Produktet skal forbindes til en jordforbindelse. I tilfælde af fejlfunktion eller skader vil jordforbindelsen være en leder med lav modstand for den elektriske
strøm, hvorved risikoen for elektrisk stød nedsættes. Produktet er udstyret med et kabel med leder og et stik til jordforbindelse. Stikket skal sættes i en
passende og korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse i overensstemmelse med brancheforskrifter og lokal lovgivning.

Advarsel
En fejlagtig tilslutning af jordforbindelseslederen kan forårsage risiko for elektrisk stød. Lad i tvivlstilfælde en elektriker eller faglært
vedligeholdelsespersonale kontrollere om produktet er korrekt forbundet til jordforbindelsen. Udfør aldrig ændringer på produktets
medfølgende stik. Hvis dette ikke kan sættes i kontakten skal man lade en faglært elektriker installere en egnet stikkontakt.
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Tilslutning til en anden anordning
Maskinen kan forbindes til en lyd/videomodtager af typen til Cardio Theater. Derudover kan
maskinen, hvis den ikke er udstyret med et tv, forbindes til et netværk med anordninger i
overensstemmelse med protokollen CSAFE.

Advarsel
De tilsluttede anordninger skal være i overensstemmelse med de internationale
forskrifter.

Maskiner med kodenummer DEE83M.... må udelukkende tilsluttes anordninger, der opfylder
protokollen CSAFE, i forbindelse med indstillings- og vedligeholdelsesfunktioner. Ekstra
apparaturer, der sluttes til den digitale grænseflade, skal opfylde de relevante IEC-standarder
(dvs. IEC 60950, hvad angår databehandlingsapparatur, og IEC 60601-1, hvad angår medicinsk
apparatur). Hvem som helst, der forbinder et ekstra apparatur til signalinputtet eller –
outputtet, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig for at det skabte system
opfylder forskrifterne i IEC-standard 60601-1. Tag i tvivlstilfælde kontakt til den tekniske
assistanceafdeling eller den lokale repræsentant.
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Tilslutning til en anden anordning
Forbind antennekablet til maskinen og den vægmonterede stikkontakt, hvis maskinen er udstyret med TV. Benyt et koaksialt kabel af type RF med et
stik af type F til maskinens tilslutning.
Antennekablets vægmonterede stikkontakt skal være anbragt på et sted, der tillader en nem udtagning og isætning af stikket.
Herudover og ved siden af antennestikket findes et stik, som er møntet på Ethernet-forbindel.
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Ordinær vedligeholdelse
Det er en god regel altid at holde maskinen ren og fri for støv, i henhold til de mest almindelige forskrifter om hygiejne, da den benyttes i et sportscenter
af mere end en person.
Betjeningspanelets rengøring afvikles som følger:
-

sluk for maskinen ved at anbringe afbryderen på “0”;

-

træk maskinens forsyningsstik ud af stikkontakten på væggen;

-

rengør betjeningspanelet med en fugtig, men ikke våd klud.

Rengør hele maskinen én gang om ugen:
-

sluk for maskinen ved at anbringe afbryderen på “0”;

-

træk maskinens forsyningsstik ud af stikkontakten på væggen;

-

rengør alle ydersider med en fugtig svamp;

-

flyt maskinen, for at støvsuge i området herunder.

Undgå brug af kemiske produkter eller opløsningsmidler.
Pas på ikke at gnide for hårdt på betjeningspanelet, på mærkaternes tegninger eller på deres anvisninger.

Advarsler
Planlagte vedligeholdelsesindgreb, justering og smøring skal udføres af den tekniske assistance fra Technogym.
Maskinen skal altid slukkes inden indgreb ved at anbringe afbryderen på 0 og trække stikket ud af stikkontakten.
Sikkerhedsniveauet kan kun opretholdes ved at udføre en omhyggelig inspektion af maskinen hver anden uge, så skader og/eller
slitage kan opdages.
Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym, hvad angår vedligeholdelsesindgreb, der ikke beskrives i denne anvisning.
Climb Excite
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Udskiftning af sikringer
Advarsel
Maskinen skal altid slukkes inden udskiftning ved at anbringe afbryderen på
0 og trække stikket ud af stikkontakten.
Træk sikringsholderen, til højre for afbryderen, ud ved at trykke på grebet.
Udskift den brændte sikring med en af de medfølgende på 3,15A (F).
Sæt igen sikringsholderen i sædet og kontrollér at den sidder korrekt.

Advarsel
Benyt, hvis de medfølgende sikringer er brugt op, sikringer med samme
elektriske specifikationer og identisk værdi og typegodkendelse: 3,15A (F)
til udskiftning.
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Fejlsøgning
Nedenstående liste indeholder en række ulemper, der kan opstå under normalt brug af maskinen. I tilfælde hvor nedenstående beskrivelser ikke løser
problemet, skal der forespørges et indgreb fra den tekniske assistance hos Technogym.

Ulempe

Maskinen tænder ikke

Overdreven intern støj

Dataene er ukorrekte
eller upålidelige under
maskinfunktion

Årsag

Løsning

Manglende spænding i lysnet.

Kontrollér om der er spænding i den stikkontakt maskine er
forbundet til ved at forbinde et andet apparat, der uden tvivl
fungerer, til samme stikkontakt.

Skadet forsyningskabel.

Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym.

Installationsproblemer med forsyningskablet.

Kontrollér tilslutningen.

Brændte sikringer.

Tag kontakt med den tekniske assistance hos Technogym,
for at udskifte den brændte sikring .

Utilsigtet frakobling af betjeningspanelets tilslutning.

Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym.

Maskinens støtter ikke jævnt mod gulvet.

Kontrollér og nivellér ved at indvirke på støttejusteringen.

Skadede kuglelejer.

Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym.

Transmissionselementerne er slidte.

Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym.

Maskinen befinder sig i nærheden af stærke
forstyrrelseskilder (f.eks. hårde hvidevare).

Flyt maskinen til et andet sted eller flyt de hårde hvidevarer.
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Fejlsøgning
Ulempe

Årsag

Løsning

Der er andre sendere i nærheden.

Flyt maskinen til en passende afstand til at forebygge
signaloverlapning (minimumsafstanden mellem to maskiner
er 80 cm).

Der er stærke forstyrrelser i området.

Find frem til forstyrrelsens kilde (eks. hårde hvidevare) og
flyt den eller maskinen.

Problemer med registrering
af hjertepulsen med
Pulsmålerens brystbælte er slidt.
brystbæltet
Brystbåndsenderens kontaktpunkter med huden er
ikke korrekte.

Trinene forbliver ikke
blokerede
Produktet er altid i
nødtilstand, når trinene er
blokerede

Udskift brystbæltet.
Fugt brystbæltets inderside med vand.

Senderen er skadet.

Udskift brystbæltet.

Håndbremsen er deaktiveret.

Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym.

Sikkerhedssensorerne er beskadigede.

Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym.

Sikkerhedssensorerne er blokerede.

Frigør sensorernes område.

Climb Excite

25

Teknisk assistance
Den tekniske assistance omfatter:
-

telefonisk konsulentbistand

-

definition af assistance under garanti og mod betaling

-

teknisk assistance in loco

-

fremsending af originale reservedele

Technical Support Service
Technogym s.p.a.
Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena Italy
tel: +39 0547 56047
http://www.technogym.com/Support

Nedenstående data skal angives, når der tages kontakt til den tekniske assistance hos Technogym:
-

maskinmodel

-

købsdato

-

serienummer

-

præcise oplysninger om problemet.

Advarsel
Indgreb på maskinen, udført af personale uden autorisation fra Technogym medfører garantibortfald.
Firmaer med autorisation fra Technogym råder over el- og kabeldiagrammerne.
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Opmagasinering
Ved længerevarende inaktivitet anbefales det at opmagasinere maskinen:
-

på et tørt og rent sted og beskyttet mod støv af et dækken;

-

i omgivelser med en temperatur på mellem -10°C og +70°C og med en luftfugtighed på mellem 20% og 90%.

Maskinen bevares bedst i den originale emballage.
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Bortskaffelse
Det er altid en god regel, at kontrollere om udstyret på nogen måde kan udgøre en fare, og undgå at efterlade det tilgængeligt for børn. Af samme årsag
skal man altid inaktivere det ved at frakoble forsyningskablet, under eventuelle lange perioder uden brug.
Det er forbudt at efterlade udstyret i naturen, på offentlige steder eller på private steder med offentlig adgang.
Udstyret består af genbrugsmaterialer, så som stål, aluminium og plastik, som skal bortskaffes i henhold til reglerne for husholdningsaffald og lignende
ved at rette henvendelse til specialiserede renovationsvirksomheder.
Det er forbudt at bortskaffe affald fra elektrisk og elektronisk udstyr som husholdningsaffald. For denne type produkter er der et særligt indsamlingssystem,
i overensstemmelse med gældende lovgivning, som kræver en passende behandling, genvinding og genbrug.
Den ulovlige dumpning af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr eller misbrug kan forårsage alvorlige skader på miljøet og indvirkning på menneskers
sundhed.
Som følge af bestemmelserne, der er gennemført af medlemsstaterne i Den Europæiske Union, kan private borgere med bopæl i EU give elektrisk og
elektronisk udstyr til udpegede indsamlingscentraler.
Hvis produktet har en kommerciel bestemmelse, skal du kontakte din forhandler eller Technogyms kundeservice i de forskellige lande for at blive enige
om afhentning og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i lande uden for EU skal du kontakte de lokale myndigheder.
Produktets gennemsnitlige levetid: 10 år.
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Tænding og slukning
Anbring hovedafbryderen i positionen “I” (tændt), for at tænde maskinen.
Efter en kortvarig selvkontrol (reset) er maskinen klar til brug.
Anbring hovedafbryderen i positionen “0” (slukket), for at slukke maskinen.
Sluk først maskinen ved træningens afslutning, i tilstanden standby.
Hvis maskinen ikke skal anvendes i en længerevarende periode bør man både slukke med
afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten.

Advarsel
Afbryderen benyttes til at tænde og slukke maskinen, men isolerer ikke,
heller ikke i position “0” (slukket), fuldstændigt fra lysnettets spænding.
Det er nødvendigt at trække stikket ud, for at isolere maskinen fuldstændigt.
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Registrering af pulsfrekvens
Maskinen giver mulighed for at foretage en overvågning af pulsfrekvensen på to forskellige
måder:
-

med en anordning på de håndtag (håndsensor), der aktiveres blot ved at tage fat om de
håndtag i sensorområdet ;

-

med et brystbånd udstyret med en sender af typen Polar H7.

Der bør aldrig være flere sendere i maskinens modtagerradius da modtageren vil kunne
modtage flere forskellige signaler på samme tid og derfor visualisere pulsen forkert. I tilfælde
af omgivelser med flere maskiner med pulsfrekvensmodtager anbefales en indbyrdes afstand
på mindst 80 cm.
Pulsfrekvensmålingen vil ikke være korrekt ved tilstedeværelse af elektromagnetiske
strålekilder (tv, mobiltelefoner, osv.).
Tag kontakt til den tekniske assistance hos Technogym ved tvivl om dataenes korrekthed.
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Registrering af pulsfrekvens

Grafen læses ved blot at finde frem til alder, på den horisontale akse, og
herfra søge vertikalt op ad, indtil værdien svarende til 60%, 70%, 90%.
Aerob aktivitet, udøvet ved et hjerteslagsantal på mellem 60% og 70%,
anvendes generelt til en procentvis forøgelse af fedtforbrænding.
Aerob aktivitet, udøvet ved et hjerteslagsantal på mellem 70% og 90%
anvendes generelt til en kredsløbstræning.
En person på 30 år skal for eksempel holde pulsfrekvensen på mellem 112
(60%) og 131 (70%) under træningen, hvis formålet er at forbrænde fedt.
Hvis formålet derimod er at forbedre kredsløbskapaciteten skal hjertets
pulsslag ligge på mellem 131 (70%) og 168 (90%).

Hjerteslag pr. minut

Tabel angiver de optimale pulsfrekvensniveauer i funktion af alder og
træningsformål.
Det teoretiske, maksimale antal hjerteslag (100%) er beregnet efter formlen:
Max puls = 207 - 0.7 x alder (R. L. Gelish et alii, Med Sci Sports Exerc., 2007
May, 39 (5): 281).

Alder

Fortrinsvis forbrænding af sukker
Forbeholdt træning af idrætsfolk der udøver konkurrencesport
(med lægeattest).
Kombineret forbrænding af fedt og sukker
Betydelig forbedring af aerob effektivitet.
Fortrinsvis forbrænding af fedt og forøgelse af og sukkerforbrug
Moderat forbedring af aerob effektivitet.
Fortrinsvis forbrænding af fedt, og lavt forbrug af sukker
Begrænset forbedring af aerob effektivitet.
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Registrering af pulsfrekvens
Advarsel
Det er yderst vigtigt at hjertepulsen aldrig overstiger 90% af det maksimale antal hjerteslag (med mindre der trænes i
konkurrencesportsøjemed).
Pulsmålerens eneste funktion, både i udgaven brystbånd og håndsensor, er at visualisere hjertepulsen under træningen og enhver
form for medicinsk diagnose er udelukket. Målerens formål er ikke at registrere hjertefejl eller anden anomali. Hjertepulsværdien,
der visualiseres på skærmen er kun vejledende og må aldrig betragtes som en sikker værdi.
Det frarådes at bruge brystbånd med pulsmåler ved tilstedeværelse af hjælpemidler såsom pacemakere eller lignende.
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Brugsanvisninger
Stig op på maskinen bagfra ved brug af hjælpetrinnet (A).
Tag fat om et håndtag med den ene hånd og indstil et program på betjeningspanelet med den anden. Trinene forbliver blokeret, indtil der trykkes på
tasten START.
Hold en lav hastighed i et par minutter, så du bliver fortrolig med maskinen og forbedrer fodfæstet. Det er vigtigt at vænne sig til bevægelsen, uden at
læne kroppen forover, for ikke at indtage unaturlige stillinger.
Sværhedsgraden kan gradvist øges, når man opnår mere sikkerhed.
Kontrollér til stadighed din kropsstilling: hovedet skal holdes højt, skuldrene på linje med bækken, underlivet trækkes ind og brystkassen løftes.

Advarsel
Forstyrrelser fra de omkringliggende omgivelser kan forårsage at man mister fodfæste og balance.

A
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Brugsanvisninger
For at stige af i nødstilfælde skal du tage fat i sidehåndtagene, holde dig stående og flytte fødderne hen på fodstøtten. Stig derefter af.
Produktet Climb er udelukkende møntet på den brug, den er udformet og bygget til, det vil sige som trappesimulator. Alt anden brug skal betragtes
som utilsigtet og derfor som farlig.
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