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... Alvorens dit product in gebruik te nemen, is het van essentieel belang dat u deze 
gebruikershandleiding in zijn GEHEEL doorneemt, evenals ALLE installatie-instructies.

De handleiding beschrijft de installatie van het apparaat en geeft 
aanwijzingen over het juiste en veilige gebruik ervan.

FCC-waarschuwing - het apparaat kan storing geven op radio en tv

NB: Deze apparatuur is getest en goed bevonden als digitale apparatuur van Klasse A volgens de voorschriften van deel 15 van
het FCC-reglement. Deze voorschriften dienen om hinderlijke storing bij gebruik in een commerciële omgeving enigszins aan
banden te leggen. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur
niet volgens de instructiehandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan de radiocommunicatie verstoord worden. Het gebruik
van deze apparatuur in woonwijken zal waarschijnlijk storing veroorzaken; in dit geval zal de gebruiker op eigen kosten de storing
moeten verhelpen.

Klasse SB (Studio): professioneel en/of commercieel gebruik.

LET OP: Aanpassingen of veranderingen aan dit toestel kunnen de garantie ongeldig maken.

Elke servicebeurt, uitgezonderd schoonmaken en onderhoud door de gebruiker, moet door een bevoegd vertegenwoordiger verricht
worden. De gebruiker kan geen onderhoud aan onderdelen uitvoeren.
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Deze gebruikershandleiding behandelt de werking van het onderstaande product:

95X Cross-Trainer - Inspire-bedieningspaneel

Zie “Specificaties” in deze handleiding voor productgebonden kenmerken.

Onjuist of overmatig gebruik van trainingsapparatuur kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Life Fitness acht het
ZEER raadzaam dat u, voordat u aan een trainingsprogramma begint, eerst een arts bezoekt voor een volledig onderzoek,
in het bijzonder indien er in uw familie personen met een hartkwaal of hoge bloeddruk voorkomen of indien u ouder dan
45 bent, rookt, een hoog cholesterolgehalte hebt, zwaarlijvig bent of in het afgelopen jaar niet regelmatig getraind hebt.

Indien u tijdens de training het gevoel hebt het bewustzijn te gaan verliezen, duizelig of kortademig wordt of pijn hebt, stop
de training dan onmiddellijk.



1 OM TE BEGINNEN

1.1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees alle instructies voordat u de Cross-Trainer gebruikt.

• Als een Life Fitness-toestel niet goed werkt nadat het gevallen, beschadigd of zelfs gedeeltelijk in water ondergedompeld is,
neem dan contact op met de klantendienst van Life Fitness voor assistentie.

• Volg altijd de instructies die op het bedieningspaneel worden aangegeven.

• Nauw toezicht is geboden wanneer het toestel door kinderen of gehandicapten wordt gebruikt.

• Gebruik de Life Fitness-trainingstoestellen nooit als de luchtgaten geblokkeerd zijn. Zorg dat de luchtgaten vrij zijn van pluis, haar
of ander verstoppend materiaal.

• Steek niets in de openingen van dit toestel. Als er iets in het toestel valt, moet u het er voorzichtig uithalen. Neem als u het
voorwerp niet kunt bereiken contact op met de klantendienst van Life Fitness.

• Plaats nooit bekers met vloeistof rechtstreeks op het toestel; gebruik hiervoor de accessoirehouder. Gebruik van bekers met een
deksel wordt aanbevolen.

• Houd de ruimte rondom het Life Fitness-toestel vrij van obstakels, met inbegrip van muren en meubilair. Zorg ervoor dat u vóór
de Life Fitness-cross-trainers ten minste 30 cm vrijlaat.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
VOOR LATERE RAADPLEGING.
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2 HET INSPIRE LCD-BEDIENINGSPANEEL

2.1 OVERZICHT VAN HET INSPIRE LCD-BEDIENINGSPANEEL

Met het Inspire LCD-bedieningspaneel op de 95X Cross-Trainer kan de gebruiker de training op zijn/haar persoonlijke conditie
en doelen afstemmen en het verloop van de training volgen. Met dit gebruiksvriendelijke bedieningspaneel kan de gebruiker
de verbetering van zijn/haar conditie van training tot training volgen.

a. Aanraakscherm: Via het aanraakscherm (het LCD-scherm) kan de gebruiker een training kiezen, opstellen en volgen. 

b. Optiepaneel: Op het optiepaneel kan de gebruiker een koptelefoon, iPod® of USB-stick aansluiten. 

c. Bedieningspaneel: Met het bedieningspaneel kan de gebruiker trainings- en mediaparameters regelen (door het indrukken
van verlichte toetsen) zonder het scherm Trainingsverloop te verlaten. 

d. Gegevensdisplay: In de gegevensdisplay kan de gebruiker de afstand, hartslag en tijdens de training verbrande calorieën zien. 

a d c

b
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2.2 BESCHRIJVING VAN HET INSPIRE LCD-BEDIENINGSPANEEL

In deze paragraaf worden de functies voor de knoppen op het aanraakscherm van het Inspire LCD-bedieningspaneel op de 95X
Cross-Trainer vermeld en beschreven. Zie hoofdstuk 4, De trainingen, voor gedetailleerde informatie over het gebruik van het
bedieningspaneel voor het instellen van trainingen.

AANRAAKSCHERM

Met het aanraakscherm (in combinatie met de verlichte toetsen op het bedieningspaneel) kan de gebruiker van het ene naar
het andere scherm gaan door eenvoudig knoppen aan te raken om andere schermen te openen. Via het aanraakscherm heeft
de gebruiker onder andere toegang tot de volgende functies: 

1) SNELSTART — begin een manuele training.

2) KIES TRAINING — een training kiezen. 

3) VIRTUELE TRAINER INSTELLEN — kiezen van een Virtuele trainer voor aansporing tijdens de training. 

4) KIES VOORINSTELLING USB — selecteren van een op een USB-stick opgeslagen voorinstelling. 

5) TRAININGSINSTELLING — waarden en doelen voor een training invoeren.

6) TRAININGSVERLOOP — het verloop volgen, trainingsdoelen wijzigen en tv kijken.

7) INFORMATIE TRAININGSOVERZICHT — informatie uit het trainingsoverzicht bekijken en opslaan.

8) MEDIACENTRUM — mediaopties instellen.

9) TAAL KIEZEN — kiezen uit de diverse beschikbare talen.

1) BEGINSCHERM

A. SNELSTART: Raak deze toets aan om onmiddellijk met een manuele training te beginnen, zonder die op te stellen of een doel
in te stellen. Nadat de training is begonnen, kan de gebruiker de training aanpassen. Kies NIVEAU nadat de training is gestart
om het weerstandsniveau te bepalen en TOETS GEWICHT IN VOOR NAUWKEURIGE CALORIEËN zodat Verbrande
calorieën/Calorieën/Uur en MET’s berekend en weergegeven kunnen worden. Selecteer de knop AFKOELING onder op het
scherm om een afkoelfase te beginnen als u daarvoor klaar bent.

B. KIES TRAINING: Hiermee kan de gebruiker uit diverse trainingsprogramma’s kiezen. Zie paragraaf 4.1 Trainingen - Overzicht
voor een beschrijving van alle trainingen.

C. VIRTUELE TRAINER: Hiermee kan de gebruiker een trainer (man of vrouw) selecteren die helpt bij het opzetten van de training
en tijdens een training hoorbare feedback levert.

D. USB: Hiermee kan de gebruiker eerder opgeslagen gegevens voor het opzetten van een training gebruiken (zonder de procedure
voor instelling van de training te doorlopen) en direct met de training beginnen.

E. SCHERM BLOKKEREN/DEBLOKKEREN: (Kan niet tijdens een training worden gebruikt.) Legt het scherm stil voor
routineonderhoud of reiniging van het scherm. Het scherm wordt na tien seconden automatisch gedeblokkeerd. Ook wanneer
u nogmaals op SCHERM BLOKKEREN drukt, wordt het scherm gedeblokkeerd.
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F. TAALSELECTIE: Hiermee kunnen gebruikers voor de taal van de interface kiezen uit de dertien beschikbare talen. Selecteer
de desbetreffende taalvlag onderaan het scherm.

G. MEER TALEN: Selecteer deze knop om nog meer taalvlaggen te zien. Zie paragraaf 5.2, Configuratiemenu,
Managersconfiguratie 1, Taal voor informatie over het instellen van de talen.

2) BEDIENINGSPANEEL

Met het bedieningspaneel kan de gebruiker trainings- en mediaparameters regelen zonder het scherm Trainingsverloop te verlaten.

H. PIJLTOETSEN: In de trainingsfase worden de verlichte PIJLTOETSEN OMHOOG en OMLAAG in combinatie met het
aanraakscherm gebruikt. Met deze toetsen kan de gebruiker tijdens het opzetten van de training een trainingsdoel veranderen.
Elk stel pijltoetsen regelt het doel recht erboven op het aanraakscherm. 

Wijzigbare informatie (bv. een trainingsdoel) wordt weergegeven als een knop (Duur, Niveau en Streefhartslag*) of is bereikbaar
via VERANDER TRAINING, PAS DOEL AAN (Calorieën, Afstand, en voor hartslagprogramma’s, Duur Binnen Zone).
Trainingsstatistieken kunnen niet worden gewijzigd.

Gebruik bijvoorbeeld de verlichte pijltoetsen onder VERLOPEN TIJD (een trainingsdoel) om de streefduur voor de trainingssessie
te veranderen. 

I. AFKOELING: Trainingsprogramma’s eindigen automatisch met de afkoelingsfase, waarbij het weerstandsniveau wordt verlaagd.
Tijdens deze fase van een training begint het lichaam met de afvoer van melkzuur en andere bijproducten die zich tijdens
de training in de spieren ophopen en mede oorzaak van spierpijn zijn. 

Druk op de verlichte toets onder Afkoeling om op elk willekeurig moment gedurende de training naar de afkoelingsfase te gaan.
Het afkoelingsniveau van elke training wordt automatisch aan de prestaties van de betreffende gebruiker aangepast. (De
afkoelingsduur wordt vooraf ingesteld op basis van de duur van de training). De afkoelingsduur kan worden veranderd met
behulp van de desbetreffende pijltoetsen op het bedieningspaneel. Aan het einde van de afkoeling of na drukken op de toets
TRAINING BEËINDIGEN verschijnt er een venster met een overzicht van de training.

J. PAUZE: Druk op de verlichte toets onder PAUZE. De knop HERVAT TRAINING en de knop AFSLUITEN verschijnen op
het aanraakscherm. U hervat de training door HERVAT TRAINING te selecteren, of beëindigt de training door AFSLUITEN
te selecteren. De pauze kan 60 seconden duren, daarna wordt het bedieningspaneel automatisch uitgeschakeld. (De gebruiker
kan de training ook pauzeren door te stoppen met fietsen. Hervat het trappen om verder te gaan met de training).

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training
is 117. De streefhartslag van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.

N
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K. MEDIA: Druk op de verlichte toets naast MEDIA om toegang tot de volgende opties te verkrijgen: Life Fitness aansluitbare
tv en iPod.

L. VOLUME: Volumeregeling voor de optionele Life Fitness aansluitbare tv en iPod. Druk op de verlichte pijltoetsen
OMHOOG en OMLAAG naast het volumepictogram om het volume te wijzigen. 

M. CH: Kanaalregeling voor de optionele Life Fitness aansluitbare tv en iPod. Druk op de verlichte pijltoetsen OMHOOG
en OMLAAG naast het kanaalpictogram (ch) om van kanaal te veranderen.

N. WEERGAVE WIJZIGEN: Druk op de verlichte toets naast WEERGAVE WIJZIGEN om te wisselen tussen vier
landschappen: 400 METER-BAAN, KLASSIEK PROFIEL, BERG en NATUURPAD VAN 5 KM. 

O. TRAINING WIJZIGEN: Druk op de verlichte toets naast TRAINING WIJZIGEN om te wisselen tussen vier
trainingscategorieën. 

P. VIRTUELE TRAINER: Druk op de verlichte toets naast VIRTUELE TRAINER om de trainer uit te schakelen.

NB: Er is een koptelefoon nodig om het geluid van de optionele Life Fitness aansluitbare tv en iPod te kunnen horen. Het
koptelefooncontact bevindt zich onder op het optiepaneel. Als het contact defect raakt, moet het optiepaneel
worden vervangen. Neem contact op met de klantendienst van Life Fitness voor verdere informatie (zie pagina 1
voor contactgegevens).

3) TRAININGSINSTELLING

Trainingen worden geopend via de knop KIES TRAINING. De trainingen zijn gerangschikt in vier trainingscategorieën: KLASSIEK,
HARTSLAG+, HEUVEL+ en GEAVANCEERD. De trainingsopties worden rechts van elk categorielabel weergegeven. Wanneer u
de categorieën doorloopt, worden de beschrijvingen van de afzonderlijke trainingen weergegeven.

De schermen TRAININGSINSTELLING verschijnen als er een trainingsprogramma wordt gekozen. Hier kan de gebruiker waarden
invoeren of een doel voor de gekozen training kiezen. Deze hangen af van de training, maar de mogelijkheden zijn het soort doel
(duur, afstand, calorieën en tempo), niveau, leeftijd, gewicht, afstand en streefhartslag* (voor hartslagprogramma’s).

A1. GEGEVENSDISPLAY: Toont de gegevensinvoer en waarde.

B1. PIJLTOETSEN: Met de pijl OMHOOG en pijl OMLAAG kunt u de trainingswaarden/-doelen zoals duur van de training, gewicht,
leeftijd, afstand, streefhartslag en weerstandsniveau aanpassen. Druk op INVOEREN (E1) om de keuze te registreren.

C1. NUMERIEK TOETSENBORD: Een andere manier waarop de gebruiker trainingsparameters kan invoeren. Toets het gewenste
getal op het toetsenbord in en druk op INVOEREN (E1).

D1. WISSEN: Wist alle waarden en gaat terug naar de standaardinstelling.

E1. INVOEREN: Druk op deze knop nadat u een waarde hebt ingevoerd om de waarde te registreren en naar het volgende
scherm te gaan.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training
is 117. De streefhartslag van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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F1. SOORT DOEL: Kies een gewenst soort trainingsdoel. Kies uit Duur, Afstand, Calorieën, Tempo, Duur Binnen Zone
of Marathonmodus (indien geactiveerd).

G1. TERUG: Gaat naar het vorige scherm terug.

H1. OPNIEUW BEGINNEN: Sluit de trainingsinstelling af en brengt u terug naar het beginscherm.

SOORTEN SCHERMEN TRAININGSINSTELLING

SCHERMEN DOELINSTELLING

• Soort doel: De standaardinstelling voor ‘Soort doel’ is TIJD (lengte van de training) zodat de gebruiker een vaste duur voor
de training kan instellen.

Gebruikers kunnen ook een meer geavanceerd soort doel kiezen zoals AFSTAND, CALORIEËN, TEMPO of DUUR BINNEN
ZONE (alleen beschikbaar voor hartslagprogramma’s).

Voor Afstand, Calorieën, Tempo en Duur Binnen Zone hangt de lengte van de training ervan af hoe lang het duurt om het
doel te bereiken. De training gaat door totdat het doel is bereikt. Om de training voortijdig te beëindigen, kiest u AFKOELING
op de onderkant van de display om onmiddellijk op de afkoelingsfase over te gaan of kiest u VERANDER TRAINING om
naar een ander programma te gaan. Zie paragraaf 4.2 Gebruik van de trainingen, Soort doel kiezen voor nadere informatie. 

Voor informatie over het instellen van deze soorten trainingsdoelen en om ze optimaal te benutten kunt u een personal
trainer raadplegen. Voor verdere informatie over Zonetraining kunt u paragraaf 3.1 van Heart Rate Zone -training, getiteld
Het belang van Heart Rate Zone Training raadplegen.

• Niveau: Kies het geprogrammeerde weerstandsniveau van de training. Het niveau kan variëren tussen 1 en 25.

• Streefhartslag*: (alleen hartslagtrainingen) Geeft een aanbevolen hartslag afhankelijk van de leeftijd. Voor Vetverbranding
wordt de streefhartslag berekend als 65% van de theoretische maximale† hartslag. Voor Cardio wordt de streefhartslag
berekend als 80%. Zie hoofdstuk 3, Heart Rate Zone Training voor nadere informatie over de streefhartslag.

SCHERMEN WAARDE INSTELLEN

• Gewicht: Wanneer het juiste gewicht wordt ingevoerd kunnen de calorieën nauwkeuriger worden berekend en kunnen
Verbrande calorieën, Calorieën/Uur alsmede MET’s op het trainingsscherm worden weergegeven. 

• Leeftijd: Hiermee kunnen hartslagprogramma’s de streefhartslag nauwkeurig bepalen.

• Geslacht: Wordt gebruikt voor de formule ter voorspelling van de Fittest en de daarbij behorende fitnesscore. 

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College of Sports Medicine
overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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4) TRAININGSVERLOOP

Het scherm Trainingsverloop opent automatisch nadat het opzetten van de training is voltooid, en geeft de gebruiker het sein dat
de training kan beginnen. Met dit scherm kan de gebruiker het verloop van de training volgen. Het biedt een visuele weergave van het
verloop van de training en volgt afstand, tempo, verlopen tijd, hartslag, niveau, snelheid, Watt/MET’s en verbruikte calorieën/calorieën
per uur. 

Op het scherm Trainingsverloop kunnen doelen zoals Duur, Niveau en Streefhartslag* (voor hartslagprogramma’s) op ieder tijdstip
tijdens de training worden veranderd. Niet elk soort doel is beschikbaar voor elke training. Alleen geldige soorten doelen worden
op het scherm Trainingsverloop weergegeven en zijn toegankelijk gedurende een training. Via dit scherm verkrijgt u tevens toegang
tot het mediacentrum. 

A2. BERICHTENGEBIED: Toont de gebruiker het soort training, verzoekt de gebruiker om benodigde informatie en
verklaart concepten.

B2. SCHERM TRAININGSPROFIEL: Dit scherm toont het verloop van de training aan de hand van vier trainingslandschappen.

C2. WEERGAVE WIJZIGEN: Met deze toets kan de gebruiker wisselen tussen vier trainingslandschappen: 400 METER-BAAN,
KLASSIEK PROFIEL, BERG en NATUURPAD VAN 5 KM. Er kan naar wens overgeschakeld worden zonder dat de informatie
over het verloop van de training verloren gaat. 

D2. VERANDER TRAINING: Kies deze knop om terug te gaan naar het trainingsselectiescherm en druk op KIES TRAINING. Om van
training te veranderen, kiest u het nieuwe programma, waarna u eventuele overige waarden invoert en op INVOEREN drukt. 

E2. VIRTUELE TRAINER: Kies deze knop om de VIRTUELE TRAINER in of uit te schakelen.

F2. DOELDISPLAYS

HARTSLAG: (Wijzigt niveau alleen voor hartslagtrainingen.) Geeft de streefhartslag* weer die de gebruiker in de schermen
Trainingsinstelling heeft opgegeven. Kan op ieder moment gedurende de training worden veranderd door de knop HARTSLAG
op het aanraakscherm aan te raken en naar het scherm Trainingsinstelling voor de streefhartslag te gaan.

WERKELIJKE HARTSLAG: Geeft de hartslag weer als de gebruiker de Lifepulse-sensors vastpakt of een met Polar compatibele
hartslagborstband draagt. NB: De hartslag kan op alle schermen gecontroleerd worden, voordat een training begint of gedurende
een training.

AFSTAND: Toont de totale afstand die tijdens een training is afgelegd of geklommen.

CALORIEËN/CALORIEËN PER UUR: Toont het totaal aantal verbrande calorieën en het per uur verbrande aantal calorieën. 

TEMPO: Toont het tempo.

G2. NIVEAU: Druk op deze knop om het weerstandsniveau te verhogen of verlagen. Gebruik de verlichte PIJLTOETSEN op het
bedieningspaneel direct onder SNELHEID om veranderingen aan te brengen zonder het scherm Trainingsverloop te verlaten.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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H2. SNELHEIDSWEERGAVE: De snelheidsweergave toont de trapsnelheid in mijlen per uur (of kilometers per uur als dat
geselecteerd is).

I2. TRAININGSSTATISTIEKEN: Werkt het trainingsverloop voortdurend bij en toont Afstand, Geklommen afstand, Tempo in minuten
per mijl/kilometer, Verbruikte calorieën/Calorieën per uur, Streefhartslag (voor hartslagprogramma’s), Hartslag (bij iedere training
als de gebruiker de Lifepulse-sensors vasthoudt of de telemetrieband draagt), Duur binnen zone (als dit gekozen is als een
trainingsdoel) en MET’s/Watt (wisselt tussen beide als het gewicht is ingevoerd, anders wordt alleen Watt weergegeven).

Er kan tussen de volgende gegevens heen en weer geschakeld worden: Calorieën, Calorieën per uur, Watt en MET’s. Om de
geschakelde informatie aan te passen drukt u op de gegevensdisplayknop om een ander menu te openen. De vier
keuzemogelijkheden verschijnen met aankruisvakjes. Vinkjes geven aan tussen welke keuzemogelijkheden heen en weer wordt
geschakeld. Als u alleen calorieën wilt weergeven, verwijdert u de vinkjes voor de drie andere keuzemogelijkheden. Als zowel
calorieën als calorieën/uur gewenst zijn, verwijdert u de vinkjes van de twee andere keuzemogelijkheden. Druk nadat u uw keuze
gemaakt hebt op AFSLUITEN. Selecteer ALLES VERBERGEN om alle keuzemogelijkheden te verbergen. 

J2. ZOOM: Selecteer deze knop om het niveau, de tijd en de snelheid in een gemakkelijk te lezen scherm te zien. Het trainingsprofiel
is niet zichtbaar als de ZOOM-modus is ingeschakeld. 

K2. TIJDSWEERGAVE/VERLOPEN TIJD: Selecteer deze knop om de tijd van de dag te zien, de duur van de training te
veranderen of een andere tijdweergave te kiezen. Om de trainingsduur te veranderen, raakt u VERLOPEN TIJD aan, waarna
u de duur met de pijltoetsen of het numerieke toetsenbord bijstelt en INVOEREN aanraakt. Om de tijdweergave te veranderen
raakt u VERLOPEN TIJD aan, waarna u een andere tijdweergave (RESTERENDE TIJD of VERBORGEN TIJD) kiest en op
INVOEREN drukt.

Om de duur van een training te veranderen zonder het scherm Trainingsverloop te verlaten, gebruikt u de verlichte
PIJLTOETSEN op het bedieningspaneel direct onder VERLOPEN TIJD.

NB: Wanneer u de duur van een training verandert door op de knop VERLOPEN TIJD te drukken, heeft dit geen effect op
de verlopen tijd, daar dit een voortdurende meting is van de tijd die al aan een training is besteed. 

L2. KANAAL (ch): Kanaalpictogram voor de optionele Life Fitness aansluitbare tv en iPod. Druk op de verlichte PIJLTOETSEN naast
het kanaalpictogram (ch) om van kanaal te veranderen.

M2. VOLUME: Volumepictogram voor de optionele Life Fitness tv en iPod. Druk op de verlichte PIJLTOETSEN naast dit pictogram
om het volume te wijzigen. 

N2. AFKOELING: Trainingsprogramma’s eindigen automatisch met de afkoelingsfase, waarbij het weerstandsniveau wordt verlaagd.
Tijdens deze fase van een training begint het lichaam met de afvoer van melkzuur en andere bijproducten die zich tijdens
de training in de spieren ophopen en mede oorzaak van spierpijn zijn. 

Druk op de toets AFKOELING om op elk willekeurig moment gedurende de training naar de afkoelingsfase te gaan. Het
afkoelingsniveau van elke training wordt automatisch aan de prestaties van de betreffende gebruiker aangepast. (De
afkoelingsduur wordt vooraf ingesteld op basis van de duur van de training.) De afkoelingsduur kan worden veranderd
met behulp van de desbetreffende pijltoetsen op het bedieningspaneel. Aan het einde van de afkoeling verschijnt een venster
met een overzicht van de training. 

O2. PAUZE: Druk op deze toets om de actuele training te onderbreken. De knop HERVAT TRAINING en de knop AFSLUITEN
verschijnen op het aanraakscherm. U hervat de training door HERVAT TRAINING te selecteren, of beëindigt de training door
AFSLUITEN te selecteren. 

P2. MEDIA: Druk op de knop MEDIA voor toegang tot de volgende opties: Life Fitness aansluitbare tv en iPod. 

Gebruikers hebben toegang tot de volgende opties voor tv kijken: 

KANAALBEDIENINGEN: Gebruik de verlichte PIJLTOETSEN OMHOOG en OMLAAG op het bedieningspaneel naast het
pictogram voor kanaalselectie (ch) op het bedieningspaneel om van kanaal te veranderen. 

NUMERIEK TOETSENBORD: Gebruik dit om een nieuwe kanaalkeuze in te voeren.

VORIG KANAAL: Kies deze knop om van het huidige kanaal naar het vorige bekeken kanaal te gaan.

CC (CLOSED CAPTIONING; ondertiteling): Druk op deze knop om ondertiteling in te schakelen.

SAP (SECONDARY AUDIO PROGRAMMING): Druk op deze knop om Secondary Audio Programming in te schakelen.

DEMPEN: Druk op deze knop om het geluid via audio of tv stil te schakelen.

KANAALSELECTIE: Roept het toetsenbord voor kanaalkeuze op.

VOLUME: Gebruik de verlichte PIJLTOETSEN OMHOOG en OMLAAG op het bedieningspaneel naast het volumepictogram
op het bedieningspaneel om het volume te wijzigen.
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Gebruikers hebben toegang tot de volgende iPod-opties:

iPod -BEDIENINGEN: worden gebruikt om toegang tot iPod-gegevens te verkrijgen als er een iPod wordt aangetroffen. Gebruik
de knoppen naast het menu-item om de categorieën, nummers, films enz. te zien. Druk op SELECTEREN om het gemarkeerde
item in de lijst te accepteren. 

PLAYLIST VERBERGEN: Druk op deze knop om de iPod-playlist te verbergen en het trainingsprofiel te zien. Verbergen van de
playlist schakelt de iPod niet uit. 

Verdere informatie in het scherm Trainingsverloop voor verschillende trainingen:

TOETS GEWICHT IN: Verschijnt in de Snelstarttraining. Kies TOETS GEWICHT IN VOOR ACCURATE CALORIEËN zodat
de MET’s en Verbrande calorieën/Calorieën/Uur berekend en als trainingsstatistieken weergegeven kunnen worden.

DUUR BINNEN ZONE: Geeft de totale duur aan waarin de hartslag binnen de gekozen streefzone blijft bij een HEART ZONE
TRAINING. Zie hoofdstuk 3, Heart Rate Zone Training Exercise, voor meer informatie.

WEERGAVE TEMPO: Hiermee kan de gebruiker zien of het tempo hoger, lager of precies gelijk is aan het gewenste tempo. 
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2.3 LEESREK EN ACCESSOIREHOUDERS

Op het ingebouwde leesrek (A) kunt u tijdens de training een boek of tijdschrift leggen. Een ingebouwde accessoirehouder (B) biedt
ruimte aan zaken zoals bidons, persoonlijke media-apparatuur en mobieltjes. 

NB: Aangezien het leesmateriaal vóór het aanraakscherm staat, moet u voorzichtig zijn wanneer u leesmateriaal op het rek plaatst
en oppassen dat u de knoppen niet per ongeluk aantikt wanneer u de bladzijden omslaat.

B

A
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3 HEART RATE ZONE TRAINING

3.1 HET BELANG VAN HEART RATE ZONE TRAINING

Onderzoek wijst uit dat het aanhouden van een specifieke hartslag bij de training de optimale wijze is om de intensiteit van de training
te meten en de beste resultaten te bereiken. Hierop is de trainingsmethode Heart Rate Zone Training van Life Fitness gebaseerd.

Zonetraining bepaalt iemands ideale hartslagbereik of hartslagzone voor het verbranden van vet of het verbeteren van de
cardiovasculaire conditie. De zone is een percentage van het theoretisch maximum† (HSmax), en de waarde hangt af van de training.
De Life Fitness Cross-Trainer heeft vijf exclusieve trainingen die de voordelen van Heart Rate Zone Training ten volle benutten.

• VETVERBRANDING • HEART RATE HILL • EXTREME HEART RATE
• CARDIO • HEART RATE INTERVAL

Elke training heeft andere voordelen, zoals wordt besproken in hoofdstuk 4, De trainingen.

NB: Het verdient aanbeveling een fitnesstrainer te raadplegen voor het bepalen van specifieke fitnessdoelen en het opstellen
van een trainingsprogramma. 

De Heart Rate Zone Training-programma’s meten de hartslag. Draag de optionele telemetrieborstband of pak de Lifepulse-sensors
vast zodat de ingebouwde computer van de cross-trainer de hartslag tijdens de training kan meten. De computer stelt het
weerstandsniveau automatisch bij om de streefhartslag*, gebaseerd op de werkelijke hartslag, te handhaven.

Om de streefhartslag tijdens een training te wijzigen, voert u een nieuwe streefhartslag in door de gewenste waarde met
het numerieke toetsenbord in te voeren of door op de knop Hartslag op het aanraakscherm te drukken.

Om tijdens een training van programma te veranderen, gebruikt u de knop VERANDER TRAINING.

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College of Sports Medicine
overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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3.2 HARTSLAGMETING

HET LIFEPULSETM DIGITALE HARTSLAGMEETSYSTEEM

De gepatenteerde Lifepulse-sensors vormen het ingebouwde hartslagmeetsysteem. Voor een zo nauwkeurig mogelijke meting tijdens
een training:

• Pak de sensors (A) op de armen of horens stevig vast.

• Houd elke sensor halverwege (verticaal) vast.

• Houd de handen stil en op hun plaats. 

De hartslag verschijnt op het bedieningspaneel binnen 10 tot 40 seconden nadat de gebruiker de sensors heeft vastgepakt.

A
A
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DE OPTIONELE HARTSLAGBORSTBAND

De Life Fitness Cross-Trainer is uitgerust met Polar®-telemetrie, een systeem voor hartslagmeting waarbij op de huid gedrukte
elektroden hartslagsignalen naar het bedieningspaneel van de cross-trainer overbrengen. Deze elektroden zijn bevestigd aan een
borstband die de gebruiker tijdens de training draagt. De borstband is optioneel. Om hem te bestellen kunt u de klantendienst van
Life Fitness bellen, tel. 1-800-351-3737.

Zie de onderstaande tekening voor de juiste plaatsing van de band. De elektroden (A) zijn de twee oneffen vlakken aan de onderkant
van de band; ze moeten nat blijven om de elektrische impulsen van het hart nauwkeurig naar de ontvanger te kunnen zenden.
Bevochtig de elektroden. Zet vervolgens de band zo hoog mogelijk onder de borstspieren vast. De band moet stevig zitten, maar
comfortabel genoeg om normaal te kunnen ademen.

De zenderband brengt de hartslagwaarde optimaal over wanneer de elektroden direct contact met de blote huid maken. Hij werkt
echter ook goed door een dunne laag natte kleding.

Als u de borstbandelektroden opnieuw moet bevochtigen, trek dan het midden van de band van de borst af zodat de twee elektroden
zichtbaar worden en bevochtig ze.

NB: Als de sensors van het Lifepulse-systeem worden vastgepakt terwijl de borstband wordt gedragen en de signalen van
de sensors geldig zijn, gebruikt de ingebouwde computer de sensorsignalen om de hartslag te meten in plaats van de signalen
die met de borstband worden overgezonden.

A A
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4 DE TRAININGEN

4.1 OVERZICHT VAN DE TRAININGEN

De volgende trainingen zijn vooraf geprogrammeerd voor de Life Fitness Cross-Trainer. 

SNELSTART is de snelste manier om de training te beginnen, daar de stappen die nodig zijn voor het kiezen van een specifiek
trainingsprogramma worden overgeslagen. Wanneer u op SNELSTART drukt, begint een training op constant niveau. Het intensiteitsniveau
verandert niet automatisch. Om het niveau te veranderen drukt u op de PIJLTOETSEN voor NIVEAU of gebruikt u het NUMERIEKE
TOETSENBORD om een hoger of lager niveau in te voeren. Wanneer de training 12 seconden aan de gang is, verschijnt op het
aanraakscherm de prompt “VOER GEWICHT IN”, daar de computer dat nodig heeft om het totaal aantal calorieën te berekenen. Verhoog
of verlaag het weergegeven gewicht met de PIJLTOETSEN tot de juiste waarde (of voer het gewicht in met het NUMERIEKE
TOETSENBORD). 

KLASSIEKE trainingen zijn trainingen waarin de intensiteitsniveaus met vastgestelde patronen toe- en afnemen. Met deze knop hebt
u toegang tot de volgende trainingen:

MANUEEL is een training met constante inspanning waarbij de gebruiker het weerstandsniveau of de snelheid op ieder moment
kan veranderen. 

VERRASSING is een intervaltraining met voortdurend veranderende intensiteitsniveaus zonder regelmaat in patroon
of voortgang.

HEUVEL is een intervaltraining. Intervallen zijn periodes van intensieve aerobische training, regelmatig afgewisseld met periodes
van minder intensieve training.

CROSS-TRAIN AEROBICS geeft het gevoel dat men met een personal trainer werkt. Het Berichtencentrum geeft op
verschillende momenten prompts weer om duwen, trekken, gehele lichaam, onderlichaam, verandering van snelheid en
voorwaartse/achterwaartse beweging te benadrukken. Deze veelzijdige training biedt het maximale voordeel van cross-training.

CROSS-TRAIN ACHTERWAARTS wisselt voortdurend af tussen vijf minuten voorwaartse beweging en twee minuten
achterwaartse beweging voor cross-training van verschillende spiergroepen.

HARTSLAG+ trainingen zijn trainingen waarin de intensiteitsniveaus met vastgestelde patronen toe- en afnemen. Met deze knop hebt
u toegang tot de volgende trainingen:

VETVERBRANDING is een minder intensieve training om de vetreserves van het lichaam te verbranden. De gebruiker moet
een hartslagborstband dragen of de sensors van het Lifepulse-systeem voortdurend vasthouden. Het trainingsprogramma
stelt het intensiteitsniveau automatisch bij, gebaseerd op de werkelijke hartslag, om deze op 65 procent van het theoretische
maximum† te handhaven. 

CARDIO is een intensievere training voor fittere gebruikers, met nadruk op cardiovasculaire voordelen en maximale
vetverbranding. De gebruiker draagt een hartslagborstband of houdt de Lifepulse-sensors voortdurend vast. Het programma
stelt het intensiteitsniveau bij, gebaseerd op de werkelijke hartslag, om deze op 80 procent van het theoretisch maximum†

te handhaven.

HEART RATE HILL brengt de gebruiker langs drie verschillende heuvels gebaseerd op de streefhartslag*. De gebruiker draagt
een hartslagborstband of houdt de Lifepulse-sensors voortdurend vast.

HEART RATE INTERVAL wisselt af tussen een heuvel en een dal gebaseerd op de streefhartslag*. De gebruiker draagt een
hartslagborstband of houdt de Lifepulse-sensors voortdurend vast.

EXTREME HEART RATE is een intensieve training voor ervaren gebruikers. Het doel ervan is om de hartslag zo snel mogelijk
omhoog en omlaag te brengen. De gebruiker draagt een hartslagborstband of houdt de Lifepulse-sensors voortdurend vast.

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College
of Sports Medicine overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum (HSmax). De aanbevolen SHS van een 40-jarige voor de HEART RATE INTERVAL-
Training is 144 of 80 procent van het maximum, dus (220-40) x 0,80=144.



19

HEUVEL+ zijn trainingen waarin de intensiteitsniveaus met vastgestelde patronen toe- en afnemen. Met deze knop hebt u toegang tot
de volgende trainingen:

DE WERELD ROND is een intervaltraining waarin de heuvels op scènes uit verschillende geografische gebieden lijken.

KLEINE HEUVELS is een training met lage intensiteitsniveaus en glooiende heuvels.

KILIMANJARO is een heuveltraining waarin de intensiteitsniveaus geleidelijk tot één uiterste piek toenemen en dan weer
geleidelijk afnemen.

CASCADES is een training met twee pieken waarin de intensiteitsniveaus geleidelijk toe- en afnemen.

GEAVANCEERDE TRAININGEN zijn aangepaste trainingen die bedoeld zijn voor gevorderde gebruikers die geen personal trainer
gebruiken. Deze trainingen zijn:

FITTEST vergelijkt uw cardiovasculaire conditie met die van leeftijdgenoten van hetzelfde geslacht.

CREËER UW EIGEN

Met CREËER UW EIGEN training kan de gebruiker persoonlijke trainingen opzetten op basis van het NIVEAU-INTERVAL of
het HEART RATE INTERVAL. 

AANGEPAST

AANGEPASTE TRAININGEN zorgt dat de gebruiker kan kiezen uit vier aangepaste HEART RATE INTERVAL-trainingen en
vier aangepaste NIVEAU-INTERVAL-trainingen, vooraf gedefinieerd door de fitness-deskundige van de trainingsruimte.
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4.2 GEBRUIK VAN DE TRAININGEN

Selecteer een training. Zie de tabel aan het begin van paragraaf 4.3 voor een overzicht van de benodigde stappen voor het instellen
van elke training.

1) EEN TRAINING BEGINNEN

Er zijn drie manieren om met een training te beginnen: Snelstart, Kies Training (zie paragraaf 4.22) en Virtuele Trainer (zie paragraaf 4.5).

SNELSTART KIEZEN EN GEBRUIKEN

SNELSTART is de snelste manier om de training te beginnen. De stappen voor het kiezen van een bepaald trainingsprogramma
worden hierbij overgeslagen. Druk op het beginscherm op de knop SNELSTART. De training begint op een intensiteitsniveau
dat constant blijft, tenzij u dit handmatig verandert. Kies TOETS GEWICHT IN VOOR ACCURATE CALORIEËN zodat de MET’s
en Verbrande calorieën/Calorieën/Uur berekend en als trainingsstatistieken weergegeven kunnen worden.

2) EEN TRAINING KIEZEN

Druk op de knop KIES TRAINING om met het selectieproces voor de training te beginnen. Op het aanraakscherm verschijnen
de trainingscategorieën van het hoogste niveau: KLASSIEK, HARTSLAG+, HEUVEL+ en GEAVANCEERD. Elke trainingsknop
omvat een overzicht van trainingsprogramma’s of een gemakkelijk te begrijpen beschrijving van de training. Nadat er een training
is geselecteerd, verschijnen de overeenkomstige schermen voor trainingsinstelling, waaronder het soort doel (duur, afstand, calorieën
en tempo), niveau, leeftijd, gewicht, afstand en streefhartslag*. Druk na elke keuze op INVOEREN om deze te registreren. Nadat
de waarden zijn ingesteld, verschijnt het trainingsverloopscherm en begint de training. 

Zie paragraaf 4.3 voor nadere informatie over de beschikbare trainingen.

3) TRAININGSDOELEN INVOEREN

SOORT DOEL KIEZEN

De standaardinstelling voor het soort doel is duur (lengte van de training). Wanneer u verzocht wordt om een streefduur in te voeren,
kunt u de weergegeven duur met de pijltoetsen verhogen of verlagen tot de gewenste waarde, of de gewenste waarde op het
numerieke toetsenbord intoetsen, waarna u op INVOEREN drukt.

Trainingen kunnen geprogrammeerd worden om andere geavanceerde doelen te bereiken dan Duur (het standaarddoel):

• AFSTAND
• CALORIEËN
• TEMPO
• DUUR BINNEN ZONE (alleen voor hartslagtrainingen)

De functie Afstandprogramma dient om het uithoudingsvermogen op te bouwen. De gebruiker stelt een afstandsdoel in tijdens het
instellen van de training. Als het doel bereikt is, gaat de training automatisch over op een afkoelingsfase en eindigt daarna. Ga als
volgt te werk:

1. Selecteer een training. 
2. Kies in het instellingsscherm ‘Soort Doel’ AFSTAND, voer het gewenste afstandsdoel in en selecteer INVOEREN.
3. Voer de stappen voor het samenstellen van de gekozen training uit.
4. Begin de training.

De functie Calorieprogramma dient om gewichtsverlies en gewichtsbeheersing te bevorderen. De gebruiker stelt een doel voor
calorieën tijdens het instellen van de training. Als het doel bereikt is, gaat de training automatisch over op een afkoelingsfase
en eindigt daarna. Ga als volgt te werk:

1. Selecteer een training. 
2. Kies CALORIEËN in het instellingsscherm ‘Soort doel’, voer het gewenste calorieëndoel in en raak INVOEREN aan.
3. Voer de stappen voor het samenstellen van de gekozen training uit.
4. Begin de training.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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Het doelprogramma Duur Binnen Zone versterkt een training door een bepaalde duur binnen de streefhartslag* als een trainingsdoel
in te stellen. Het programma wijzigt de weerstand automatisch om een tempo te handhaven waarbij het doel binnen de betreffende
duur bereikt zal worden. Nadat het doel bereikt is, gaat de training automatisch over op een afkoelingsfase. Ga als volgt te werk
om de functie ‘Duur Binnen Zone’ te gebruiken:

1. Selecteer een training.
2. Kies in het instellingsscherm Streefduur DUUR BINNEN ZONE (voor sommige trainingen moet de gebruiker eerst de optie

MEER kiezen), voer de gewenste tijdsduur in en selecteer INVOEREN.
3. Voer de stappen voor het samenstellen van de gekozen training uit.
4. Begin de training.

NB: Duur Binnen Zone houdt direct verband met het fitnessniveau. Aangezien het programma de weerstand blijft verhogen totdat
het doel is bereikt, kan het verstandig zijn om laag te beginnen en naar een hoger doel toe te werken. Kies op ieder gewenst moment
AFKOELING om de training af te sluiten en onmiddellijk naar een afkoelingsfase te gaan. Raadpleeg een personal trainer voor
hulp bij het bepalen van doelen voor DUUR BINNEN ZONE. Zie paragraaf 3.1, Het belang van Heart Rate Zone Training voor meer
informatie over Heart Rate Zone Training.

INTENSITEITSNIVEAU

Met de Life Fitness Cross-Trainer kan het weerstandsniveau van een training op verschillende manieren worden aangepast. Wanneer
daarom gevraagd wordt, kunt u de weergegeven waarde van het weerstandsniveau of de streefhartslag* met de PIJLTOETSEN
verhogen of verlagen tot de gewenste waarde, of de gewenste waarde kiezen met het NUMERIEKE TOETSENBORD, waarna u op
INVOEREN drukt. Pas het niveau tijdens de training zo nodig of indien gewenst aan. 

• Weerstandsniveau: De Life Fitness Cross-Trainer biedt een keuze uit 25 weerstandsniveaus. U ziet het weerstandsniveau
in het scherm TRAININGSPROFIEL als rijen lichtjes die in kolommen gerangschikt zijn. Het verdient aanbeveling eerst
een laag intensiteitsniveau te kiezen. Naarmate uw lichaamsconditie verbetert, kunt u hogere niveaus kiezen.

STREEFHARTSLAG

• Streefhartslag: de programma’s die de streefhartslag* berekenen, baseren dit getal op de leeftijd van de gebruiker en het
soort training. De gebruiker accepteert de hartslag of past hem aan bij het instellen van de training. Tijdens de training zelf
leest het programma de hartslag die via de Polar-hartslagborstband of de Lifepulse-sensors is overgezonden en gebruikt
het deze gegevens om de weerstand aan te passen. Als u de hartslag met de hand verhoogt door op de knop HARTSLAG
op het BEDIENINGSPANEEL te drukken en de gewenste waarde in te voeren met het NUMERIEKE TOETSENBORD wordt
de intensiteit van de cardiovasculaire training vergroot.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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4) TRAININGSWAARDEN INVOEREN

LEEFTIJD: Wanneer u verzocht wordt om uw leeftijd in te voeren, kunt u de weergegeven leeftijd met de verlichte
pijltoetsen verhogen of verlagen tot de juiste waarde, of de juiste waarde met het numerieke toetsenblok invoeren waarna
u op INVOEREN drukt. 

Trainingsprogramma’s van de Life Fitness cross-trainers die een streefhartslagzone* instellen berekenen eerst de theoretische
maximale hartslag† van de gebruiker door de leeftijd van de gebruiker af te trekken van het getal 220. De programma’s berekenen
vervolgens de streefzone als een percentage van het theoretische maximum.

GEWICHT: Kies het gewicht en druk op INVOEREN. Wanneer het juiste gewicht wordt ingevoerd, kunnen de calorieën nauwkeuriger
worden berekend en kunnen de MET’s worden berekend en weergegeven.

GESLACHT: Kies het geslacht en druk op INVOEREN. (Wordt gebruikt voor de Fittest).

5) GEBRUIK VAN MARATHONMODUS

Wanneer de Marathonmodus is geactiveerd, ziet u de knop Marathonmodus in het tijdinvoervenster bij de configuratie van een
training. Als u Marathonmodus selecteert, stelt u de training in op een tijdsduur zonder limiet. De training kan dan alleen door
de gebruiker of door ingrijpen van een noodstopsysteem worden beëindigd.

Binnen een training kan de Marathonmodus onmiddellijk worden beëindigd door op de toets Duur te drukken. Wanneer u op de toets
Duur drukt, kunt u een streefduur instellen zolang die niet korter is dan de tijd die al in de training is doorgebracht. Er moet een
nieuwe streefduur worden ingegeven en ingevoerd om Marathonmodus te annuleren.

6) TRAININGEN VERANDEREN/BEËINDIGEN

TIJDENS TRAINEN OP EEN ANDERE TRAINING OVERSCHAKELEN

Het is mogelijk om tijdens een training op een ander trainingsprogramma over te schakelen. Na het overschakelen bewaart het
bedieningspaneel alle voortgangsinformatie over de training vanaf het begin. U hoeft alleen maar op VERANDER TRAINING te
drukken en een nieuwe training te kiezen om tijdens het trainen op een andere training over te schakelen. Om op een nieuwe training
over te schakelen en de informatie over het trainingsverloop opnieuw te starten kiest u VERANDER TRAINING en daarna RESET.

TRAININGEN ONDERBREKEN

Druk op de pauzetoets of stop met fietsen om de huidige training te onderbreken. De knop HERVAT TRAINING en de knop
AFSLUITEN verschijnen op het aanraakscherm. Ga verder met de training door HERVAT te selecteren. De standaardduur van
de pauze is 1 minuut (door de manager in te stellen), waarna het bedieningspaneel naar het beginscherm teruggaat. Beëindig
de training door AFSLUITEN te selecteren.

TRAININGEN VOORTIJDIG BEËINDIGEN

Om een training voortijdig te beëindigen, drukt u op AFKOELING op het bedieningspaneel. De knop AFKOELING verandert
in de knop TRAINING BEËINDIGEN. Een gebruiker kan een training stoppen door op de knop TRAINING BEËINDIGEN te drukken;
anders start de afkoelfase automatisch. Het programma stelt een afkoelingsduur vast die evenredig is met de in de training
doorgebrachte tijdsduur. Na afloop van de afkoeling verschijnt een overzicht van de training, dat de afgelegde afstand, het totaal
aantal verbrande calorieën, de gemiddelde hartslag, het gemiddelde tempo en de verstreken tijd omvat. Om de training zonder
afkoeling af te sluiten, drukt u op de stop-knop of kiest u ‘Verander training’ en vervolgens RESET.

TRAININGSOVERZICHT

Aan het einde van een training verschijnt er een trainingsoverzicht. De informatie in het trainingsoverzicht is afhankelijk van
de geselecteerde training. De informatie kan het volgende omvatten: gemiddeld niveau, afstand, geklommen afstand, verbrande
calorieën, gemiddelde hartslag en verstreken tijd. De standaardduur voor weergave van het scherm met het trainingsoverzicht
is 1 minuut. Om het scherm langer weer te geven, drukt u op de knop ‘Meer tijd’ om de afteller opnieuw terug te zetten op 1 minuut.
De gegevens uit het trainingsoverzicht kunnen worden opgeslagen op een USB-stick voor latere inzage en tracking.

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College of Sports Medicine
overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.
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4.3 BESCHRIJVINGEN VAN DE TRAININGEN
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BESCHRIJVINGEN VAN DE TRAININGEN

SNELSTART

SNELSTART is de snelste manier om de training te beginnen, daar de specifieke stappen die nodig zijn voor het kiezen van een
specifiek trainingsprogramma worden overgeslagen. Nadat er op de toets SNELSTART (aanraakscherm) is gedrukt, begint de
MANUELE training. Om MET’s en Verbrande calorieën/Calorieën/Uur tijdens een training te berekenen en weer te geven, selecteert
u de knop TOETS GEWICHT IN VOOR ACCURATE CALORIEËN, die nodig is om deze waarden te berekenen.

Het weerstandsniveau wordt standaard ingesteld. Om het niveau te veranderen en in het scherm Trainingsverloop te blijven,
drukt u op de verlichte PIJLTOETSEN op het bedieningspaneel die overeenkomen met de knop NIVEAU. Het intensiteitsniveau
kan ook veranderd worden door de knop NIVEAU op het aanraakscherm aan te raken, zodat het NUMERIEKE TOETSENBORD
wordt geopend.

KLASSIEKE TRAININGEN

MANUEEL

Het MANUEEL programma is een training met constante inspanning waarbij de gebruiker het weerstandsniveau op ieder moment kan
veranderen. 

VERRASSING

Het programma VERRASSING maakt een terrein van heuvels en dalen dat bij elke training varieert. Er zijn meer dan een miljoen
verschillende patronen mogelijk.

CROSS-TRAIN AEROBICS

Gedurende deze training geeft het Berichtencentrum prompts weer om verschillende spiergroepen te benadrukken. Om de spieren
van het bovenlichaam te benadrukken, geeft het Berichtencentrum van tijd tot tijd prompts weer om u te concentreren op het duwen
en trekken aan de bewegende armen. Om de nadruk te leggen op de spieren van het onderlichaam geeft het Berichtencentrum
prompts weer om de handen op de vaste handgreep te plaatsen, zodat de benen al het werk doen. Het programma wisselt ook af
tussen beweging vooruit en achteruit en verschillende snelheden. 

Tien seconden nadat de gebruiker een prompt krijgt om de traprichting te veranderen, wordt er “remweerstand” geboden, d.w.z.
een hoog weerstandsniveau dat de gebruiker in feite dwingt om met trappen te stoppen. Wanneer de gebruiker stopt met trappen,
hervat de training het normale weerstandsniveau. Het werkelijke remweerstandsniveau hangt af van de trapsnelheid van de gebruiker.
Als de gebruiker trapt met een snelheid van 6.2 mph (10,0 km/u) of hoger, wordt de maximale remweerstand geboden. Als de
gebruiker trapt met een snelheid van minder dan 6.2 mph (10,0 km/u), is het weerstandsniveau 92 procent van het maximum. 

CROSS-TRAIN ACHTERWAARTS

Deze training heeft afwisselende perioden van vooruit en achteruit trappen. Als de gebruiker een trainingsduur van 14 minuten
of langer kiest, geeft het toestel prompts weer om beurtelings vijf minuten lang vooruit te trappen en dan twee minuten lang achteruit.
Als de gebruiker een trainingsduur van 13 minuten of minder kiest, geeft de display prompts weer om twee minuten lang vooruit
te trappen en dan één minuut lang achteruit. Als de gebruiker een ander doel dan duur kiest (afstand of calorieën), gebruikt het
programma de standaardinstelling, namelijk vijf minuten voorwaartse en twee minuten achterwaartse beweging.

Deze functie legt de nadruk afwisselend op verschillende beenspieren. Tien seconden nadat de gebruiker een prompt krijgt om
de traprichting te veranderen, wordt er “remweerstand” geboden, d.w.z. een hoog weerstandsniveau dat de gebruiker in feite dwingt
om met trappen te stoppen. Wanneer de gebruiker stopt met trappen, hervat de training het normale weerstandsniveau. Het
werkelijke remweerstandsniveau hangt af van de trapSNELHEID van de gebruiker. Als de gebruiker trapt met een snelheid van
6.2 mph (10,0 km/u) of hoger, wordt de maximale remweerstand geboden. Als de gebruiker trapt met een snelheid van minder dan
6.2 mph (10,0 km/u), is het weerstandsniveau 92 procent van het maximum.
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HEUVEL

De door Life Fitness gepatenteerde HEUVEL-training biedt diverse configuraties voor intervaltraining. Intervallen zijn perioden van
intensieve cardiovasculaire training afgewisseld door regelmatige perioden met minder intensieve training. Op het scherm KLASSIEK
PROFIEL worden deze hoge en lage intervallen weergegeven als kolommen van lichtjes, die er samen uitzien als heuvels en dalen.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat de computergestuurde intervaltraining tot grotere cardiorespiratoire vooruitgang leidt dan
training op een vast tempo. 

De HEUVEL-training doorloopt vier fasen, die elk een ander intensiteitsniveau hebben. Op het scherm KLASSIEK PROFIEL wordt
de voortgang van deze fasen weergegeven. Zoals blijkt uit de onderstaande beschrijvingen moet de hartslag tijdens twee stadia in de
training worden gemeten om de doeltreffendheid te kunnen beoordelen. Draag de hartslagborstband of houd de Lifepulse-handgrepen
continu vast. In het Berichtencentrum wordt geen verzoek om een hartslagmeting weergegeven, wat wel het geval is bij CARDIO,
VETVERBRANDING en de HEART RATE ZONE TRAINING-programma’s.

1 Opwarming is een fase van lage, geleidelijk toenemende weerstand, waarin de hartslag tot de ondergrens van de streefzone
komt en de ademhaling en bloedtoevoer naar werkende spieren toenemen.

2 Plateau vergroot de intensiteit iets en houdt deze constant zodat de hartslag tot de ondergrens van de streefzone komt.
Controleer de hartslag aan het einde van deze fase.

3 Intervaltraining is een serie steeds steilere heuvels, afgewisseld door dalen om op adem te komen. De hartslag moet toenemen
tot de bovengrens van de streefzone. Controleer de hartslag aan het einde van deze fase.

4 Afkoeling is een minder intensieve fase waarin het lichaam kan beginnen met de afvoer van melkzuur en andere bijproducten
van training, die zich in de spieren ophopen en mede oorzaak van spierpijn zijn.

Elke kolom die u in het SCHERM KLASSIEK PROFIEL en de bovenstaande tabel ziet, staat voor één interval. De totale duur van
de training bepaalt de lengte van elk interval. Elke training bestaat uit 20 intervallen, dus de duur van elk interval is gelijk aan de duur
van de gehele training gedeeld door 20.

1 tot 9 minuten: Een training die minder dan 10 minuten duurt, is te kort voor het HEUVEL-programma om alle vier fasen goed
te kunnen voltooien. Bij een dergelijke training comprimeert het programma dus diverse stadia.

10 tot 19 minuten: De duur van de intervallen is aanvankelijk op 30 seconden ingesteld voor een training van 10 minuten. Voor
elke minuut boven de 10 neemt elk interval met drie seconden toe. Een training van 15 minuten bestaat uit 20 intervallen van elk
45 seconden.

20 tot 99 minuten: Alle intervallen duren 60 seconden. Als de gebruiker minuten toevoegt aan de vooraf ingestelde duur terwijl
de training aan de gang is, voegt het programma heuvels en dalen toe die identiek zijn aan de eerste acht intervallen van
de intervaltrainingsfase. Dit patroon wordt herhaald totdat de training voltooid is.

HARTSLAG + TRAININGEN

Bij training voor VETVERBRANDING moet de hartslag van de gebruiker op 65 procent van het theoretische maximum† blijven. Bij
deze training draagt de gebruiker een Polar -artslagborstband, of pakt de gebruiker de Lifepulse-sensors vast. Als de gebruiker
geen borstband draagt en de sensors niet vasthoudt, staat op het scherm TRAININGSPROFIEL een hartje en op het display een
prompt om de sensors vast te pakken. Het bedieningspaneel meet voortdurend de hartslag en geeft deze weer en het
intensiteitsniveau van de Cross-Trainer wordt automatisch bijgesteld om de streefwaarde* te bereiken en te handhaven. Deze training
gebruikt de vetvoorraad en koolhydraten in het lichaam als brandstofbron. Een groot percentage van de totaal verbruikte energie is
van vet afkomstig.

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College
of Sports Medicine overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum. Bijvoorbeeld: de SHS van een 40-jarige voor de VETVERBRANDING training is 117. De streefhartslag
van deze training is 65 procent van het maximum, dus (220 – 40) x 0,65 = 117.

�
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CARDIO

De training CARDIO is vrijwel identiek aan VETVERBRANDING maar de streefhartslag* wordt berekend op 80 procent van het
theoretisch maximum en er worden meer vetcalorieën verbrand tijdens deze training. De gebruiker draagt een borstband of houdt de
Lifepulse-sensors vast. De hogere streefhartslag bevordert cardiovasculaire verbetering omdat de hartspier zwaarder belast wordt. 

HEART RATE HILL

Dit programma combineert het standaard HEUVEL-trainingsprofiel met het concept van de Heart Rate Zone Training. De standaard-
streefhartslag* wordt berekend als 80 procent van het theoretische maximum† (HSmax), maar de gebruiker kan de streefhartslag
tijdens het opstellen van de training veranderen. Alle heuvels en dalen zijn percentages van HSmax. De training bestaat uit drie
heuvels die gericht zijn op drie streefhartslagen: De eerste heuvel brengt de hartslag tot 70 procent van HSmax. De tweede heuvel
voert de hartslag op tot 75 procent van HSmax. De derde heuvel komt overeen met de streefhartslag en brengt de hartslag tot
80 procent van HSmax. Het dal is altijd 65 procent van HSmax. 

Na een standaard-opwarmperiode van drie minuten gaat de training naar de eerste heuvel en de streefhartslag. Wanneer
de gebruiker 70 procent van HSmax bereikt, gaat de heuvel nog een minuut door. Wanneer de minuut voorbij is, gaat het niveau
omlaag tot een dal. Wanneer de hartslag van de gebruiker tot 65 procent van HSmax is gedaald, gaat het dal nog een minuut door.
Dan begint de volgende heuvel met de bijbehorende streefhartslag. Wanneer de gebruiker het derde heuvel/dal-paar heeft voltooid,
gaat het programma terug naar de eerste heuvel en wordt de cyclus herhaald voor de lengte van de ingestelde duur. Aan het einde
van de tijdsperiode gaat de training over tot een afkoelingsfase. Als de hartslag meer dan 45 seconden lang boven het theoretische
maximum komt, gaat de cross-trainer automatisch naar de pauzemodus. Het programma gaat pas naar een nieuwe streefhartslag
wanneer de gebruiker de huidige streefwaarde heeft bereikt. De gebruiker moet gedurende de gehele training een hartslagborstband
dragen of de Lifepulse-sensors vasthouden.

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College of
Sports Medicine overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum (HSmax). De aanbevolen SHS van een 40-jarige voor de HEART RATE INTERVAL-
training is 144 of 80 procent van het maximum, dus (220-40) x 0,80=144.
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HEART RATE INTERVAL

Dit programma combineert tevens het standaard HEUVEL-trainingsprofiel met het concept van Heart Rate Zone Training. De
standaard-streefhartslag* wordt berekend als 80 procent van het theoretische maximum† (HSmax), maar de gebruiker kan
de streefhartslag tijdens het opstellen van de training veranderen. Deze training schakelt tussen een heuvel, die de hartslag tot
de streefwaarde van 80 procent van HSmax brengt, en een dal, dat de hartslag tot 65 procent van HSmax verlaagt. Na een
standaard-opwarmperiode van drie minuten gaat de training naar de eerste heuvel en de streefhartslag. Wanneer de streefwaarde
is bereikt, gaat de heuvel nog drie minuten door. Dan gaat het niveau omlaag in een dal. Wanneer 65 procent van HSmax is bereikt,
gaat het dal drie minuten door, waarna de volgende heuvel begint. Het aantal heuvels en dalen binnen de duur wordt bepaald door
de conditie van de gebruiker. Aan het einde van de tijdsperiode gaat de training over tot een afkoelingsfase. Als de hartslag meer dan
45 seconden lang boven het theoretische maximum† blijft, gaat de cross-trainer automatisch naar de pauzemodus. Het programma
gaat pas naar een nieuwe streefhartslag wanneer de gebruiker de huidige streefwaarde heeft bereikt. De gebruiker moet gedurende
de gehele training een hartslagborstband dragen of de Lifepulse-sensors vasthouden.

EXTREME HEART RATE

Deze intense, gevarieerde training is bedoeld om meer ervaren gebruikers te helpen plateaus van conditieverbetering te doorbreken.
De training wisselt zo snel mogelijk af tussen twee streefhartslagen*. Dit geeft het effect van sprinten. De gebruiker moet gedurende
de gehele training een hartslagborstband dragen of de Lifepulse™-sensors vasthouden.

Bij het samenstellen van de training voert de gebruiker een streefhartslag in. Na een standaard-opwarmperiode van drie minuten
neemt de intensiteit toe totdat de gebruiker de streefhartslag van 85 procent van het theoretische maximum† (HSmax) bereikt.
Die streefhartslag wordt gedurende een stabilisatieperiode gehandhaafd. Daarna neemt de intensiteit af. Wanneer de hartslag tot
65 procent van HSmax is gedaald, wordt deze gedurende een stabilisatieperiode gehandhaafd. Het programma herhaalt
de afwisseling van intensiteitsniveaus en zet dit patroon tijdens de hele duur voort. Het programma gaat pas naar een nieuwe
streefhartslag wanneer de gebruiker de huidige streefwaarde heeft bereikt. 

† Dit stemt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het American College of
Sports Medicine overeen met 220 min uw leeftijd.

* De streefhartslag (SHS) is een percentage van het theoretisch maximum (HSmax). De aanbevolen SHS van een 40-jarige voor de HEART RATE INTERVAL-
training is 144 of 80 procent van het maximum, dus (220-40) x 0,80=144.
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HEUVEL+-TRAININGEN

De door Life Fitness gepatenteerde HEUVEL+-trainingen bieden nog meer variaties voor intervaltraining. Heuvel+-trainingen
zijn gebaseerd op dezelfde principes als de KLASSIEKE HEUVEL -training, maar zijn aangepast zodat ze op verschillende locaties
of trainingsscenario’s lijken om meer variatie en uitdaging aan de heuveltrainingen toe te voegen. 

De training DE WERELD ROND is een intervaltraining waarin de heuvels op scènes uit verschillende geografische
gebieden lijken.

De training CASCADES is een training met twee pieken waarin de intensiteitsniveaus geleidelijk toe- en afnemen.

De training KLEINE HEUVELS is een training met lage intensiteitsniveaus en glooiende heuvels.

De training KILIMANJARO is een heuveltraining waarin de intensiteitsniveaus geleidelijk tot één uiterste piek toenemen
en dan weer geleidelijk afnemen.

GEAVANCEERDE TRAININGEN

FITTESTS

LIFE FITNESS FITTEST

Het programma Life Fitness Cross-Trainer-fittest is een ander exclusief kenmerk van deze veelzijdige cross-trainer. De training
Fittest berekent de cardiovasculaire conditie en kan gebruikt worden om elke vier tot zes weken de vooruitgang van het
uithoudingsvermogen te meten. De gebruiker moet de handsensors vasthouden wanneer hiervoor een prompt verschijnt of een
hartslagborstband dragen, daar de testscore berekend wordt op basis van een hartslagmeting. De duur van de training is vijf
minuten op het gekozen weerstandsniveau. Onmiddellijk daarna meet het bedieningspaneel de hartslag van de gebruiker, berekent
een conditiescore en geeft de score weer in het berichtengebied.

De Fittest wordt beschouwd als een submax VO2 (zuurstofvolume)-test. Hij meet hoe goed het hart de werkende spieren van
zuurstofrijk bloed voorziet en hoe efficiënt die spieren zuurstof uit het bloed opnemen. Artsen en trainingsdeskundigen beschouwen
deze test over het algemeen als een goede graadmeter voor het aërobische vermogen. 

De Fittest instellen:

• Begin te trappen.

• Selecteer GEAVANCEERD, FITTEST.

• Doorloop de instellingsschermen voor de Fittest, namelijk gewicht, leeftijd en geslacht. Druk na elke keuze op INVOEREN
om deze te registreren. (Na geslacht hoeft u niet op INVOEREN te drukken).

• Het instellingsscherm voor het trainingsniveau verschijnt. (KIES NIVEAU). Raadpleeg de volgende tabel met aanbevolen
fittestniveaus voor een geschikt inspanningsniveau gebaseerd op leeftijd, geslacht en activiteitsniveau. Druk na uw keuze
op INVOEREN.

• Naarmate de test voortgaat, verschijnt een bericht dat de gebruiker vraagt een trapsnelheid tussen 50 en 60 toeren per
minuut (gelijk aan 4.2-5.5 mph [6,7-8,8 km/u]) aan te houden. De gebruiker moet dit tempo gedurende de 5 minuten durende
test aanhouden. Als er na 16 seconden nog steeds geen traptempo van 50-60 omwentelingen per minuut wordt
aangehouden, wordt de fittest automatisch beëindigd.

Nadat de FITTEST van vijf minuten is voltooid, wordt een FITTEST-score weergegeven.

AANBEVOLEN INSPANNINGSNIVEAUS VAN HET FITTESTPROGRAMMA

Inactief Actief Zeer actief

Cross-trainer L 2-4 mannen L 3-10 mannen L 7-15 mannen

Niveau Fittest L 1-2 vrouwen L 2-5 vrouwen L 3-10 vrouwen

De aanbevolen inspanningsniveaus moeten gebruikt worden als richtlijn voor het instellen van het fittestprogramma. Het doel
is om de hartslag van de gebruikers te verhogen tot een niveau dat tussen 60%–85% van hun theoretische maximale hartslag ligt
(220 – leeftijd). Binnen elk aanbevolen bereik kunnen deze verdere richtlijnen worden gebruikt:
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Onderste helft van bereik Bovenste helft van bereik

hogere leeftijd lagere leeftijd

lager gewicht hoger gewicht*

kleiner langer

* In gevallen van zeer hoog gewicht de onderste helft van het bereik gebruiken.

De computer accepteert geen:

• hartslag van minder dan 52 of meer dan 200 slagen per minuut

• lichaamsgewicht van minder dan 75 lbs (34 kg) of meer dan 400 lbs (181 kg)

• leeftijd onder de 10 of boven de 99 jaar

• gegevens die het menselijk vermogen overschrijden

Vergissingen bij het invoeren van gegevens voor de Fittest kunt u corrigeren door op WISSEN te drukken, de juiste informatie
in te voeren en op INVOEREN te drukken.

Het is belangrijk dat de Fittest steeds onder soortgelijke omstandigheden wordt uitgevoerd. Uw hartslag hangt af van vele
factoren, zoals:

• hoe lang u de vorige nacht hebt geslapen (minstens zeven uur wordt aanbevolen)

• het tijdstip van de dag

• het tijdstip van de laatste maaltijd (twee tot vier uur wachten na de laatste maaltijd wordt aanbevolen)

• hoe lang geleden u een cafeïnehoudende drank of alcohol hebt gedronken of een sigaret hebt gerookt (minstens vier
uur wachten wordt aanbevolen)

• hoe lang geleden u voor het laatst getraind hebt (minstens zes uur wachten wordt aanbevolen)

Voor het nauwkeurigste resultaat moet u de Fittest op drie achtereenvolgende dagen uitvoeren en het gemiddelde van de drie
scores nemen.

NB: Om een goede score voor de Fittest te krijgen, moet u bij de training binnen een hartslagzone blijven die 60 tot 85 procent van
het theoretische maximum (HSmax) is. Deze hartslag komt volgens de “Guidelines for Exercise Testing and Prescription” (richtlijnen
voor het testen en voorschrijven van training) van het American College of Sports Medicine overeen met 220 min uw leeftijd.

De onderstaande tabellen geven fittestscores.

RELATIEF CONDITIENIVEAU VOOR MANNEN

Mannen Geschatte VO2 max (ml O2/kg/min) per leeftijdscategorie

Niveau 20–29 30-39 40-49 50-59 60+

Elite 55+ 52+ 51+ 47+ 43+

Uitstekend 53-54 50-51 49-50 45-46 41-42

Zeer goed 50-52 48-49 46-48 43-44 39-40

Bovengemiddeld 45-49 43-47 42-45 39-42 35-38

Gemiddeld 40-44 38-42 37-41 34-38 31-34

Benedengemiddeld 38-39 36-37 34-36 32-33 29-30

Laag 35-37 34-35 31-33 29-31 26-28

Zeer laag <35 <34 <32 <29 <26



30

RELATIEF CONDITIENIVEAU VOOR VROUWEN

Vrouwen Geschatte VO2 max (ml O2/kg/min) per leeftijdscategorie

Niveau 20–29 30-39 40-49 50-59 60+

Elite 47+ 44+ 42+ 37+ 35+

Uitstekend 45-46 42-43 40-41 35-36 33-34

Zeer goed 43-44 40-41 38-39 33-34 31-32

Bovengemiddeld 38-42 36-39 34-37 30-32 27-30

Gemiddeld 33-37 31-35 30-33 26-29 24-26

Benedengemiddeld 31-32 29-30 28-29 24-25 22-23

Laag 28-30 27-28 25-27 22-23 20-21

Zeer laag <28 <27 <25 <22 <20

Life Fitness heeft deze beoordelingsschaal ontwikkeld gebaseerd op de distributie (percentielen) van VO2 max waarnaar verwezen
wordt in de Guidelines for Exercise Testing and Prescription (richtlijnen voor het testen en voorschrijven van training) van het
American College of Sports Medicine (7th Ed. 2006) die werden vastgesteld op basis van gegevens van de Cooper Institute Aerobics
Center Longitudinal Study, 1970-2002. Hij is bedoeld om een kwalitatieve beschrijving te geven van de geschatte VO2 max van een
gebruiker en vormt een richtlijn voor beoordeling en een methode om vorderingen bij te houden. 

CREËER UW EIGEN

Met de CREËER UW EIGEN trainingen kan de gebruiker persoonlijke trainingen opzetten op basis van het NIVEAU-interval of
het HEART RATE INTERVAL. CREËER UW EIGEN-trainingen kunnen worden uitgeschakeld via het managersconfiguratiescherm
(zie paragraaf 5.2, Configuratiemenu, Managersconfiguratie 2, Managersconfiguratie ‘Creëer uw eigen’ voor nadere informatie).
Gebruikers kunnen hun training geen naam geven en niet opslaan.

AANGEPASTE TRAININGEN

Deze trainingprogramma’s zijn voorgedefinieerde trainingen aangemaakt door de trainingdeskundige van de faciliteit. De trainingen
kunnen NIVEAU-INTERVAL of HEART RATE INTERVAL-trainingen zijn die specifieke resultaten beogen. Elke aangepaste training
kan maximaal vier verschillende instellingen hebben. De trainingsprofessional kan elke instelling zijn eigen aangepaste naam geven.
Raadpleeg de trainingdeskundige van de faciliteit voor nadere bijzonderheden over de diverse aangepaste trainingen.
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WORKOUT LANDSCAPE™-PERSPECTIEVEN

Workout Landscapes bieden gebruikers drie aanvullende manieren om hun vorderingen tijdens een training te zien. Gebruikers
kunnen tussen weergaven heen en weer schakelen door op de toets WEERGAVE WIJZIGEN te drukken in het scherm
Trainingsverloop of door op de overeenkomstige verlichte toets op het bedieningspaneel te drukken.

1) 400 METER-BAAN (STANDAARD)
De 400 meter-baan verschijnt wanneer er met een training wordt begonnen. Dit
Workout Landscape toont de huidige training als een indicatiestreep die een
traject aflegt op een 400 meter-baan, waarbij intervallen van 100 meter worden
aangegeven. Telkens nadat de gebruiker 400 meter heeft afgelegd en hij
de indicatiestreep helemaal om de baan heeft geleid, wordt de rondenteller
linksonder op het profielscherm met 1 verhoogd en start de indicatiestreep weer
aan het begin van de baan. Om terug te keren naar de 400 meter-baan na selectie
van een Workout Landscape tikt u de knop WEERGAVE WIJZIGEN op het scherm
Trainingsverloop aan en selecteert u “400 meter-baan”.

2) KLASSIEK PROFIEL

Schakel over op het klassieke profiel door de knop WEERGAVE WIJZIGEN op
het scherm Trainingsverloop aan te tikken en “Klassiek profiel” te selecteren. Dit
scherm geeft de intensiteitsniveaus van een aan de gang zijnde training weer
als proportionele kolommen. De hoogte van de meest linker kolom is evenredig
met het actuele intensiteitsniveau. 

3) BERG

Schakel over naar Berglandschap door de knop WEERGAVE WIJZIGEN op
het scherm Trainingsverloop aan te tikken en “Berglandschap” te selecteren. Dit
Workout Landscape toont de huidige training als een indicatiestreep die een
traject aflegt op een bergwand met een hoogte van 2000 ft (610 meter). Telkens
nadat de gebruiker 2000 ft (610 meter) heeft geklommen en hij de indicatiestreep
helemaal naar de bergtop heeft geleid, wordt de bergteller linksonder op het
profielscherm met 1 verhoogd en start de indicatiestreep weer aan de voet van de
berg.

4) NATUURPAD VAN 5 KM

Schakel over op het natuurpad van 5 km door de knop WEERGAVE WIJZIGEN
op het scherm Trainingsverloop aan te tikken en “Natuurpad van 5 km” te selecteren.
Dit Workout Landscape toont de huidige training als een indicatiestreep die een
traject aflegt over een natuurpad van 5 km, waarbij intervallen van 1 kilometer
worden aangegeven. Telkens nadat de gebruiker 5 kilometer heeft afgelegd en
de indicatiestreep helemaal om het natuurpad heeft geleid, wordt de rondenteller
linksonder op het profielscherm met 1 verhoogd en start de indicatiestreep weer
aan het begin van het natuurpad.
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4.4 EFFECTIEF TRAINEN OP DE LIFE FITNESS CROSS-TRAINER

HET WEERSTANDSNIVEAU SELECTEREN

De Life Fitness Cross-Trainer biedt een keuze uit 25 weerstandsniveaus. Elk niveau verwijst naar een bereik van
weerstandspercentages. Het verdient aanbeveling eerst een laag weerstandsniveau te kiezen. Naarmate uw lichaamsconditie
verbetert, kunt u hogere niveaus kiezen. 

AFKOELING

Het unieke afkoelingsprotocol van Life Fitness past elke afkoeling automatisch aan op grond van de trainingsprestaties
van de gebruiker. Trainingsprestatiefactoren zoals niveau, duur en hartslag bepalen de duur en intensiteit van de afkoeling.

4.5 AANVULLENDE FUNCTIES

AUDIOSIGNALEN

De audiosignalen laten gebruikers weten in welke fase van de training ze zich bevinden. De audiosignalen worden uitgeschakeld als
er gebruik wordt gemaakt van de tv-functies. De manager kan de audiosignalen ook uitschakelen via het managersconfiguratiescherm
(zie ‘Managersconfiguratie’ voor nadere informatie).

• Opstartsignaal: Klinkt wanneer een training start, bijvoorbeeld als er op de snelstarttoets is gedrukt, of als de trainingstimer
begint te lopen bij andere trainingen.

• Pauzesignaal: Klinkt als een training wordt gepauzeerd en wanneer de gepauzeerde training weer wordt hervat. 

• Finish-signaal: Klinkt als een training met de afkoelingsfase begint, als een training voltooid is, en wanneer het
trainingsoverzicht wordt weergegeven. 

• Hartslagsignaal: Klinkt om de gebruiker te laten weten dat hij/zij de hartslagsensors moet beetpakken.

IPOD-COMPATIBILITEIT

Met deze functie kunnen iPod-gebruikers hun iPod en iPod nano aansluiten en laden, hun iPod-afspeellijsten vanaf het
bedieningspaneel gebruiken en video via iPod op de optionele Life Fitness aansluitbare tv bekijken. Gebruikers kunnen hun
koptelefoon rechtstreeks aansluiten aan het bedieningspaneel of hun iPod en hun iPod veilig in de daartoe bestemde la opbergen.

VIRTUELE TRAINER

De Virtuele Trainer is zowel bedoeld voor beginners als voor regelmatige gebruikers van trainingstoestellen: hij maakt het beginnen
met een nieuwe training gemakkelijker en biedt voortdurende aanmoediging. Na een druk op de knop verschijnt het gezicht van
een man of vrouw op het geïntegreerde LCD-scherm: de trainer wijst de gebruiker op elk aspect van de training, van het beschrijven
van de trainingsprogramma’s en algemeen gebruik van het product tot de nieuwste statistische trainingsgegevens zoals afstand,
calorieën en tijd.

USB-AANSLUITING

Gebruikers kunnen trainingen opzetten en trainingen en persoonlijke instellingen zoals gewicht, doelstellingen en snelheid op een
willekeurige USB-stick opslaan, zodat ze die gegevens bij de volgende training niet opnieuw hoeven in te voeren. Met deze functie
kunnen gebruikers tevens hun trainingsprestaties bijhouden door de trainingsresultaten op te slaan op de USB-stick aan het einde
van de training.

ZOOMFUNCTIE

Deze functie vergroot de displays voor snelheid, niveau en tijd zodat de gegevens beter zichtbaar zijn. 

MEDIACENTRUM

Er zijn twee amusementsopties beschikbaar via het mediacentrum: Life Fitness aansluitbare televisie en iPod. Gebruikers kunnen
de kanalen en het volume op de Life Fitness aansluitbare televisie regelen en hebben toegang tot bestanden op hun iPod.



5 MENU SYSTEEMOPTIES

5.1 HET MENU SYSTEEMOPTIES GEBRUIKEN

Managers van fitnessclubs en andere bevoegde personen kunnen de functie ‘Systeemopties’ gebruiken om standaardinstellingen
te veranderen, om bepaalde programma’s of schermen op het Inspire LCD-bedieningspaneel te activeren of te deactiveren en
om systeemcontroles uit te voeren. Om toegang tot de systeemopties te verkrijgen drukt u op KIES TRAINING en tikt u vervolgens
het Life Fitness-logo rechtsboven op het scherm drie keer aan. 

SYSTEEMOPTIES – OVERZICHT

SYSTEEMTEST

Hiermee kunnen technici diagnoses van het systeem uitvoeren. 
NB: Deze tests mogen alleen worden uitgevoerd door (of op uitdrukkelijk voorschrift van) een daartoe opgeleid Life Fitness-
servicemonteur. 

SYSTEEMTESTMENU 1 SYSTEEMTESTMENU 2

Test systeemcomm Test externe seriële EE

Systeemdiagnose Test/status CSafe-netwerk

Test toetsenblok Csafe-kringlooptest

Hartslagtest

iPod-test

INFORMATIE

Hiermee heeft bevoegd personeel toegang tot gegevens over machinegebruik (statistische gegevens en gebruikslogboek). Alle
andere informatie is voor gebruik door hiervoor opgeleide Life Fitness-servicemonteurs.

Statistische gegevens Informatie over datum en tijd

Softwareversies Systeemfouten

Informatie over onderhoud

Gebruikslogboek

CONFIGURATIE

Hiermee krijgt u toegang tot de configureerbare instellingen van het toestel. Configuraties die alleen door bevoegde monteurs
veranderd mogen worden, hebben wachtwoordbeveiliging. 

Manager Creëer uw eigen

Fabrikant (wachtwoordbeveiliging) Instellingen exporteren / importeren

TV Klok

ONDERHOUD

Hiermee kunnen monteurs vervangingsonderdelen indienen. Alleen te gebruiken door bevoegde servicemonteurs.

Bedieningspaneel wordt vervangen
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5.2 CONFIGURATIEMENU

MANAGER
Hiermee kan de manager standaardinstellingen voor het toestel instellen, de duur van de training configureren, de stand-by instellen
en aangepaste berichten programmeren. Wanneer Manager wordt gekozen, verschijnt Managersconfiguratie 1. De knop Voorwaarts
rechtsonder op het scherm opent Managersconfiguratie 2.

Managersconfiguratie 1 gaat naar de standaardinstellingen voor Taal, Eenheden (Engels of metrisch), Configuratie trainingsduur
en Stand-by-configuratie. 
Managersconfiguratie 2 gaat naar de standaardinstellingen voor Aangepast bericht, Creëer uw eigen, Programmeringstime-out,
Fittest, Marathonmodus, Systeempieptonen, Pauzeduur, Telemetrie, Virtuele trainer, Netwerk en Audiosignalen 

STANDAARDINSTELLINGEN MAKEN

Raak de desbetreffende keuzerondjes aan om tussen instellingen heen en weer te gaan. Gebruik de pijltoetsen om variabele
standaardwaarden te wijzigen. Raak STANDAARDINSTELLINGEN aan om alle waarden naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen terug te brengen. Zie tabel 5.3 voor een overzicht van aanpasbare configuraties en fabrieksinstellingen van
de Life Fitness Cross-Trainer.

1) MANAGERSCONFIGURATIE 1
TAAL (STANDAARD: ENGELS)

Om de optie Taal in te schakelen kiest u de toets Taal om in het scherm ‘Instelling taal’ te komen. Wissel tussen de modus
UITGEZET en AANGEZET. De volgende items kunnen geconfigureerd worden:

1. Standaardtaal.

2. De 13 talen waaruit de gebruiker kan kiezen

3. Volgorde van de taalvlaggen die op het beginscherm worden weergegeven

4. Vlag die verschijnt voor talen die meerdere opties hebben

De beschikbare taalvlaggen worden op het beginscherm weergegeven. De gebruiker moet een taalwijziging selecteren voordat
hij/zij met een training begint. Als er meer dan zes talen als beschikbaar geconfigureerd zijn, verschijnt de knop ‘Meer vlaggen’,
die een taalselectiescherm voor de gebruiker opent. Na selectie van een taalvlag wordt die taal onmiddellijk geactiveerd en wordt
het selectiescherm afgesloten.
De volgende talen zijn beschikbaar:
Engels, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Spaans, Portugees, Koreaans, Russisch, Turks, Traditional Chinese en Simplified
Chinese.

EENHEDEN (STANDAARD: ENGELS)
Schakel heen en weer tussen de weergave van ENGELSE of METRISCHE standaardeenheden. Selecteer ‘Te selecteren door
gebruiker’ om de gebruiker een keuze te bieden uit de eenheden die op het scherm worden weergegeven tijdens een training.

CONFIGURATIE TRAININGSDUUR (STANDAARD: 60 MINUTEN)
Configuratie trainingsduur: Hiermee kan de manager een maximale trainingslimiet instellen. Standaard is de Maximale
Trainingsduur ingesteld op 60 minuten. De duur kan met de pijl omhoog of omlaag worden veranderd.

STAND-BY-CONFIGURATIE (STANDAARD: GEACTIVEERD)
Inactiviteitstimer: Kies onder Stand-by-configuratie INACTIVITEITSTIMER en selecteer vervolgens INGESCHAKELD. Hiermee wordt
ingesteld hoe lang het systeem inactief moet zijn voordat de achtergrondverlichting van het LCD-scherm automatisch wordt
uitgeschakeld. De verlichting van het LCD-scherm wordt weer ingeschakeld zodra de volgende activiteit wordt waargenomen. Raak
UIT aan om de inactiviteitstimer uit te schakelen.

2) MANAGERSCONFIGURATIE 2
AANGEPAST BERICHT (STANDAARD: INGESCHAKELD)

In deze configuratie kan een aangepast bericht in het beginscherm worden weergegeven. 
Een aangepast bericht maken/wijzigen — In het scherm Aangepast bericht opstellen kan een bericht worden ingetoetst met
het schermtoetsenbord. Gebruik de knop Shift om speciale tekens en hoofdletters in te voeren. Het bericht schuift langs de bovenkant
van het scherm naarmate het bericht wordt ingevoerd en geeft real-time feedback.
Een aangepast bericht accepteren — Om het aangepaste bericht te accepteren, hoeft u alleen maar de knop Hoofdmenu
aan te raken.
Een aangepast bericht wissen — Om een aangepast bericht te wissen, gaat u naar het scherm Aangepast bericht opstellen. Raak
Wis bericht en vervolgens Hoofdmenu aan.

34



CREËER UW EIGEN (STANDAARD: INGESCHAKELD)
De manager kan de trainingsfunctie ‘Creëer uw eigen’ in- of uitschakelen. 

PROGRAMMERINGSTIME-OUT (STANDAARD: 60 SECONDEN)
Hiermee wordt ingesteld hoe lang de gebruiker erover kan doen om de training in te stellen zonder het aanraakscherm aan
te raken voordat het bedieningspaneel naar het beginscherm teruggaat. De instelling van de programmeringstime-out kan tussen
20 en 255 seconden zijn.

FITTEST (STANDAARD: INGESCHAKELD)
Kies UIT om de Life Fitness-fittest uit te schakelen. 

MARATHONMODUS (STANDAARD: UITGESCHAKELD)
De Marathonmodus heeft geen vooraf ingesteld of instelbaar doel. In deze modus kan de gebruiker onbeperkt trainen. Indien
actief, eindigt een training in de Marathonmodus alleen als de gebruiker kiest om hem te beëindigen of als een stopsysteem wordt
ingeschakeld.

SYSTEEMPIEPTONEN (STANDAARD: AAN)
Onder Configuratie systeempieptonen kan de manager de pieptoon uitschakelen.

PAUZEDUUR (STANDAARD: EEN MINUUT)
Managers kunnen de pauzeduur instellen van 1 to 99 minuten.

TELEMETRIE (STANDAARD: INGESCHAKELD)
Met de telemetriefunctie kan men met de Polar®-compatibele borstband voor Heart Rate Zone Training de hartslag meten.

VIRTUELE TRAINER (STANDAARD: AAN)
Met de functie Virtuele trainer kan het gezicht van een man of vrouw op het geïntegreerde LCD-scherm worden weergegeven
om de gebruiker advies te geven over alle aspecten van de training.

NETWERK (STANDAARD: VIVO) 
Managers kunnen een keuze maken uit de volgende opties: Vivo, Overige (netwerk) en Geen. 

MANAGERSCONFIGURATIE AUDIOSIGNALEN

Met de managersconfiguratie ‘Audiosignalen’ kan de manager de audiosignalen in- of uitschakelen. 

3) AANRAAKSCHERMCONFIGURATIE

Volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm opnieuw te kalibreren. Als de kalibratie geslaagd is, verschijnt er een prompt
met een aftelling van 30 seconden. Tik het scherm op een willekeurige plaats aan om de kalibratiegegevens op te slaan. Als de
kalibratie mislukt, verschijnt er een “+” in het midden van het scherm en moet de kalibratie overgedaan worden. Neem contact op met
Life Fitness als de kalibratiepogingen blijven mislukken. 

4) INSTELLINGEN EXPORTEREN / IMPORTEREN

Hiermee opent u het scherm Instellingen importeren/exporteren waarop u door de manager en door de fabrikant configureerbare
instellingen kunt importeren of exporteren. Dat kan praktisch zijn als alle of veel van de optionele functies zijn geactiveerd
en geconfigureerd. 

Instellingen importeren of exporteren: Steek een USB-stick in de USB-poort. Ga naar Instellingen importeren/exporteren via het
Configuratiemenu. Selecteer “Instellingen van USB importeren” of “Instellingen naar USB exporteren”. Neem na de kennisgeving
de USB-stick uit de USB-poort.

NB: Het is van groot belang om het apparaat uit te zetten voordat u de USB-stick insteekt of verwijdert.

NB: De geëxporteerde instellingsgegevens zijn productspecifiek. De Cross-Trainer-instellingen kunnen alleen naar andere cross-
trainers van hetzelfde model geïmporteerd worden. De Cross-Trainer-instellingen kunnen niet worden gebruikt voor het bijwerken
van de instellingen van een ander product.

NB: Het is niet raadzaam deze methode te gebruiken voor instelling van de optionele Life Fitness aansluitbare TV.
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5.3 CONFIGURATIE-INSTELLINGEN

MANAGERSCONFIGURATIE 1

INSTELLING STANDAARD BESCHRIJVING
TAAL ENGELS De taal van het berichtengebied. De keuzemogelijkheden zijn Engels, Duits, Frans, Italiaans, 

Japans, Nederlands, Spaans, Portugees, Koreaans, Russisch, Turks, Traditional Chinese 
en Simplified Chinese.

ENGELSE/METRISCHE ENGELS De maateenheden voor gewicht, afstand en snelheid.
EENHEDEN
TRAININGSDUUR 60 MINUTEN Met deze functie kan de manager van een fitnessclub een uiterste trainingsduur instellen voor 

drukke en minder drukke tijden in de club. Als de instelling uit staat, is er geen uiterste duur 
ingesteld. Zie het onderwerp in paragraaf 5.1, Configuratie trainingsduur. Het toegestane bereik 
is 1 tot 99 minuten.

STAND-BY-CONFIGURATIE INGESCHAKELD Inactiviteitstimer: Hiermee kan de achtergrondverlichting van het LCD-scherm worden uitgezet 
wanneer er geen activiteit is. Zie paragraaf 5.1, Stand-by-configuratie.

MANAGERSCONFIGURATIE 2

INSTELLING STANDAARD BESCHRIJVING
AANGEPAST BERICHT INGESCHAKELD Zie ‘Aangepast bericht opstellen’ in dit hoofdstuk.
OPSTELLEN
CREËER UW EIGEN INGESCHAKELD Met deze functie kan de manager de trainingsfunctie ‘Creëer uw eigen’ inschakelen 

of uitschakelen.
PROGRAMMERINGSTIME-OUT 60 SECONDEN Hoe lang de gebruiker bij instellen van de training het aanraakscherm niet kan aanraken 

voordat het bedieningspaneel naar het beginscherm teruggaat. Het toegestane bereik is 
20 tot 255 seconden. 

FITTEST INGESCHAKELD Fittest inschakelen/uitschakelen.
MARATHONMODUS INGESCHAKELD Inschakelen/uitschakelen Marathonmodus.
SYSTEEMPIEPTONEN AAN Systeempieptonen inschakelen/uitschakelen.
PAUZEDUUR 1 (minuut) Hoe lang het toestel inactief kan zijn voordat het naar het beginscherm teruggaat. Het toegestane

bereik is 1 tot 99 minuten. 
TELEMETRIE INGESCHAKELD Wanneer de telemetriefunctie is ingeschakeld, kunt u met de Polar®-compatibele borstband voor 

Heart Rate Zone Training de hartslag meten.
VIRTUELE TRAINER AAN Inschakelen/uitschakelen van de functie Virtuele trainer.
NETWERK VIVO Kies een van de drie volgende netwerkopties: Vivo, Overige (netwerk) en Geen.
AUDIOSIGNALEN INGESCHAKELD Audiosignalen inschakelen/uitschakelen.
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5.4 SPECIFICATIES

SPECIFICATIES INSPIRE-BEDIENINGSPANEEL LIFE FITNESS 95X

Optie bedieningspaneel: 7 inch E3 Integrated LCDTM-systeem met aanraakschermtechnologie

Resolutie: 800x480

Koptelefooncontact: 300 milliwatt, 3,5 mm stereo

Bedieningspaneel: Pijltoetsen, Afkoeling, Pauze, Niveau, Snelheid, Media, Volume, Kanaal, Weergave wijzigen, Verander
training, Virtuele trainer

Aanraakscherm: 4-draads resistief aanraakscherm

Weergave op aanraakscherm: Snelstart, Kies training, Virtuele trainer, Selectie USB voorinstelling, Trainingsinstelling, Trainingsverloop,
Trainingsoverzicht, Mediacentrum, Taal kiezen, Scherm vergrendelen/ontgrendelen

Trainingen: Snelstart // Klassiek: Manueel, Verrassing, Cross-Train Aerobics // Cross-Train Achterwaarts // Heuvel //
Hartslag+: Vetverbranding, Cardio, Heart Rate HillTM, Heart Rate IntervalTM, Extreme Heart RateTM // Heuvel+:
De wereld rond, Kleine heuvels, Kilimanjaro, Cascades // Geavanceerd: Fittest // Creëer uw eigen: Creëer uw
eigen (niveau-interval en Heart Rate Interval) // Aangepaste training (niveau-interval en Heart Rate Interval)

Weerstandsniveaus: 25

Door manager gedefinieerd/
Door gebruiker te kiezen talen: Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Frans, Duits, Nederlands, Russisch, Chinees (traditional en simplified),

Japans, Turks en Koreaans

Weergave op display: Snelheid, weerstandsniveau, hartslag, tempo, verlopen tijd, resterende tijd, duur binnen zone, tijdstip
van de dag, afstand, geklommen afstand, resterende afstand, calorieën, calorieën per uur, watt, MET’s

Bedieningsfuncties tv: 125 beschikbare kanalen, Kanaalbedieningen, Vorig kanaal, Ondertitels, Secondary Audio Programming,
Dempen, Volume, Kanaalselectie

iPod-compatibiliteit: iPod-video mogelijk op optionele aansluitbare TV
iPod/iPod nano playlist management en LCD-scherm
iPod/iPod nano voeding en opladen

Poorten (2): Type RJ45 uitwisselbare netwerkklare aansluiting en Fitness Entertainment-poort (voeding conform Fitlinxx
CSAFE-specificatie van 4 augustus 2004:  4,75V d.c. tot 10 V d.c.; maximumstroom van 85 mA).

FYSIEKE AFMETINGEN:

Inspire bedieningspaneel 95X

Lengte: 16.5 in. / 41,9 centimeter

Breedte: 15.5 in. / 39,4 centimeter

Hoogte: 4.5 in. / 11,4 centimeter

Gewicht: 10.75 lbs / 4,9 kilogram

TRANSPORTAFMETINGEN: 

Inspire bedieningspaneel 95X

Lengte: 20 in. / 50,8 centimeter

Breedte: 18.5 in. / 47 centimeter

Hoogte: 7.625 in. / 19,37 centimeter

Gewicht: 13.6 lbs / 6,2 kilogram
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5.5 GARANTIE-INFORMATIE

GARANTIE 95X INSPIRE CROSS-TRAINER

Model 2 jaar 1 jaar

95X Mechanisch en arbeid
Inspire Elektrische onderdelen
Cross-Trainer

*NB - Zodra een voor commercieel gebruik bedoeld product in een privé-woning wordt geplaatst, valt het automatisch onder de voor die productcategorie
geldende consumentengarantie. De garantie gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum.

WAT ONDER DE GARANTIE VALT:
Er wordt de garantie geboden dat dit Life Fitness trainingstoestel voor commerciële
doeleinden (“product”) vrij zal zijn van tekortkomingen in materiaal en fabricage.
VOOR WIE DE GARANTIE GELDT:
De oorspronkelijke koper of personen die het product als geschenk
van de oorspronkelijke koper ontvangen.
DUUR VAN DE GARANTIE:
De garantie verschilt per product zoals beschreven in de richtlijnen die op de met deze
garantiekaart verstrekte kaart staan vermeld.
WIE BETAALT VERZENDKOSTEN EN VERZEKERING VOOR SERVICE:
Indien dit product of een van de onder garantie vallende onderdelen ter reparatie aan een
servicewerkplaats moet worden geretourneerd, vergoedt Life Fitness alle kosten voor
verzending en verzekering gedurende het eerste jaar. U bent verantwoordelijk voor de
kosten van verzending en verzekering gedurende het tweede en derde jaar (indien van
toepassing).
WAT WIJ ZULLEN DOEN OM TEKORTKOMINGEN ONDER DE GARANTIE TE
CORRIGEREN:
Wij sturen u nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen of componenten of zullen
het product naar eigen goeddunken vervangen. Voor deze vervangende onderdelen geldt
het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode.
WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT:
Defecten of schade als gevolg van onderhoud door onbevoegden, misbruik, ongelukken,
nalatigheid, verkeerde assemblage of installatie, vuil van bouwactiviteiten in de omgeving
van het product, roest of corrosie als gevolg van de gebruikslocatie van het product,
wijzigingen of modificaties zonder onze schriftelijke toestemming of als gevolg van
nalatigheid uwerzijds om het product te gebruiken, te bedienen en te onderhouden zoals
beschreven in uw gebruikershandleiding (“handleiding”). 
Het product wordt geleverd met twee type RJ45 uitwisselbare, netwerkklare en Fitness
Entertainment-poorten. Deze poorten voldoen aan de vereiste van de Fitlinxx CSAFE-
specificatie van 4 augustus 2004 die het volgende stelt: 4,75V d.c. tot 10 V d.c.;
maximumstroom van 85 mA. Schade aan het product die is veroorzaakt door een
belasting welke deze FitlinXX CSAFE-specificatie overschrijdt, wordt niet gedekt door de
garantie.
Alle voorwaarden van deze garantie komen te vervallen als dit product wordt
verplaatst buiten de continentale grenzen van de Verenigde Staten van Amerika
(met uitsluiting van Alaska, Hawaï en Canada), waarna de voorwaarden gelden
zoals die worden geboden door de erkende vertegenwoordiger van Life Fitness in
het land in kwestie.
WAT U DIENT TE DOEN:
Bewaar het bewijs van aankoop (ontvangst door ons van de bijgevoegde registratiekaart
bevestigt informatie over registratie van aankoop maar is niet verplicht); gebruik, bedien
en onderhoud het product zoals gespecificeerd in de handleiding; verwittig Customer
Support Services van defecten binnen 10 dagen na ontdekking van het defect;
retourneer indien daarom wordt verzocht het defecte onderdeel voor vervanging of zo
nodig het gehele product ter reparatie.
GEBRUIKERSHANDLEIDING:
Het is ZEER BELANGRIJK DAT U DE HANDLEIDING LEEST voordat u het product
gebruikt. Vergeet niet om het periodiek onderhoud te verrichten zoals beschreven in de
handleiding om te zorgen voor een goede werking en uw tevredenheid met het product te
garanderen.

VOOR ONDERDELEN EN SERVICE:
Bel gewoon onze Customer Support Services op het nummer (800) 351–3737 of (847)
451–0036, maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur Central Standard Time en
vermeld uw naam, uw adres en het serienummer van uw product. Men laat u dan weten
hoe u een vervangend onderdeel kunt krijgen of zal zo nodig voor service zorgen op de
plaats waar uw product zich bevindt, of zal u vertellen hoe en waarheen u het product
voor service kunt versturen.
Vóór verzending: 
1. Vraag een Return Authorization Number (RA-nummer) aan van Customer Support

Services.
2. Verpak uw product goed (gebruik zo mogelijk de oorspronkelijke verzenddoos).
3. Noteer het RA-nummer op de buitenkant van de doos.
4. Verzeker het product.
5. Voeg een brief bij met een uitleg van het defect of probleem, en een kopie van uw

aankoopbewijs als u meent dat de service onder de garantie valt.
EXCLUSIEVE GARANTIE:
DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES VAN WELKE
AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, ALSMEDE ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN OF
AANSPRAKELIJKHEID ONZERZIJDS. Wij aanvaarden geen, en verklaren niemand
bevoegd tot het uit onze naam aanvaarden van, andere verplichtingen of
aansprakelijkheid in verband met de verkoop van dit product. Wij zijn volgens deze
garantievoorwaarden of anderszins onder geen beding aansprakelijk voor lichamelijk
letsel of materiële schade, inclusief winstderving of financiële verliezen, voor speciale,
indirecte, secundaire, incidentele of bijkomende schade van welke aard ook die
voortvloeit uit het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van dit product. In sommige
rechtsgebieden is afwijzing of beperking van impliciete garanties of van aansprakelijkheid
voor incidentele of bijkomende schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande
beperkingen of afwijzingen voor u mogelijk niet gelden.
VERBOD TOT WIJZIGING VAN GARANTIEVOORWAARDEN:
Het is niemand toegestaan de voorwaarden van deze beperkte garantie te wijzigen, te
modificeren of uit te breiden.
WETGEVING AFZONDERLIJKE STATEN DER VS:
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten; het is mogelijk dat u nog andere
rechten hebt, die van staat tot staat verschillen.
ONZE BELOFTE AAN U:
Onze producten zijn volgens de hoogste normen ontworpen en vervaardigd.

Wij willen dat u volstrekt tevreden bent met onze producten en zullen binnen het kader
van deze garantievoorwaarden alles doen om ervoor te zorgen dat u weet dat u het
allerbeste product hebt gekocht!
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