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Viktige anbefalinger og
Sikkerhetsinformasjon

Produktet vårt er testet av TÜV-GS og oppfyller de nyeste og tøffeste
sikkerhetsstandarder. Dette faktum betyr imidlertid ikke at du ikke klarer
å overholde følgende grunnleggende punkter:

1. Monter maskinen nøyaktig som beskrevet i monteringsanvisningen,
og bruk bare de vedlagte, spesifikke delene av maskinen. Før
montering må du bekrefte leveransens fullstendighet mot
leveringsvarselet og kartongens fullstendighet mot monteringstrinnene i
installasjons- og bruksanvisningen.

2. Kontroller før utstyret først blir brukt, og igjen med jevne mellomrom,
at alle skruer, bolter, muttere og andre tilkoblinger er blitt tett opp for å
sikre at treningsutstyret ditt til enhver tid er i sikker drift.

3. Plasser utstyret på et tørt, flatt underlag og beskytt det mot fuktighet
og fuktighet. Hvis du ønsker å beskytte området under utstyret mot
skader fra trykk eller blir skittent eller lignende, anbefaler vi at du legger
et passende sklisikkert element under utstyret (for eksempel en
gummimatte eller treplate).

4. Bruk alltid treningsklær og sko som passer for kondisjonstrening når
du holder på med treningsarbeid. Klærne må være av en type som ikke
vil henge under trening på grunn av sin form (f.eks. Lengde). Sko bør
velges for deres egnethet når du bruker treningsutstyr, først og fremst
slik at de gir et sikkert grep for foten og har en sklisikker såle.

5. Fjern gjenstander fra 2 meter fra utstyret før du begynner på
treningsarbeidet.

6. Generelt sett bør du oppsøke legen din før du starter målrettet treningsarbeid. Han
kan komme med en definitiv uttalelse om den maksimale anstrengelsen (puls,
wattstyrke, treningsvarighet osv.) Du kan stille inn for deg selv, og kan også gi deg
detaljert informasjon om riktig kroppsstilling under trening, treningsmål, og spørsmål om
kosthold.

Det er å passe på at denne gjenstanden ikke kan brukes til terapeutisk
formål. Tren aldri etter kjedelige måltider.

7. Utfør kun treningsarbeid på utstyret når det er i perfekt fungerende
stand. Bruk bare originale reservedeler i tilfelle
av en reparasjon.

8. Hvis det ikke eksplisitt er angitt noe annet i instruksjonene, kan
utstyret bare brukes av en person til trening.

9. Hvis du opplever svimmelhet, kvalme, brystsmerter eller andre
unormale symptomer, må du stoppe treningen med en gang og
oppsøke lege.
10. Generelt er ikke sportsopplæringsutstyr et leketøy. Det kan bare
brukes på passende måte og av personer som er informert eller
instruert på passende måte.

11. Barn, funksjonshemmede og funksjonshemmede skal bare bruke
utstyret i nærvær av en annen person som kan gi hjelp og instruksjon.

12. Vær alltid oppmerksom på at du eller noen andre personer aldri
kommer med kroppsdeler i nærheten av deler av utstyret som
fremdeles er i bevegelse.

13. Når du gjør innstillinger for justerbare deler, må du kontrollere at de
er i riktig posisjon og også sjekke den markerte maksimale innstillingen.

14. Ikke bruk sterke løsemidler for rengjøring, og bruk bare verktøyene som
følger med, eller egnede egnede, til reparasjoner som måtte være nødvendige.

15. Kast emballasjen og eventuelle deler som må skiftes ut (alle deler
til enheten) på passende oppsamlingssteder eller containere for å spare
miljøet.

16. Denne maskinen er testet og sertifisert i samsvar med DIN EN ISO
20957-1 + DIN EN 957-4. Maksimal tillatt belastning (= kroppsvekt) er
spesifisert som 120 kg.

1. Sammendrag av deler Side 3
2. Viktige anbefalinger og sikkerhetsinformasjon Side 14

 

3. Deleliste
 

Side 15 - 16
4. Monteringsanvisning med eksploderte diagrammer Side 17 - 21
5. Treningsinstruksjoner

 

Side 22
 

6. Treningsinstruksjoner
 

Side 23
 

Kjære kunde,

Vi gratulerer med kjøpet av denne hjemmetreningsidrettsenheten og
håper at vi vil ha stor glede av det. Vær oppmerksom på vedlagte
notater og instruksjoner og følg dem nøye når det gjelder montering og
bruk.

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål.

Top-Sports Gilles GmbH
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Deleliste - Reservedelsliste
Benk POWER XL Bestillingsnr .: 1582
Tekniske data: Utgave: 01. 04. 2015

Multifunksjonell vektbenk. Ryggstøtte justerbar i 7 forskjellige
stillinger. Høydejusterbar hantelstativ, Latissimus stolpe,

Kontakt oss hvis komponenter mangler eller mangler, eller hvis du
trenger noen reservedeler eller utskiftninger i fremtiden:

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
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armkrøllkonsoll og ekstra tilbehør
• Øvelser for øvre del av kroppen, armer, mage og ben med

individuell vektbelastning
• Komfortabel pute på ryggen og setet
• Ryggstøtte justerbar i 7 forskjellige posisjoner for ideell nivå-

eller skråbenkpress
• Vektstangstativ justerbar i 4 forskjellige stillinger (96-120 cm) med

sikkerhetsklemmer, maks. 100 kg
• Sommerfugl maks. 30 kg hver arm
• Benkrøller maks. 50 kg
• Armkrøllkonsoll, maks. 50 kg
• Biceps curl bar maks. 50 kg
• Latissimus post maks. 50 kg
• 1 håndgrep for frihånds-kabeløvelser
• Brettes sammen for å spare plass
• Firkantet rørformet stålramme med 35 x 35 mm og 50 x 50 mm
• Last inn maks. 120 kg (kroppsvekt + vekter)

Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
e-post: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Plassbehov ca .: L 180 x B 155 x H 195 cm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 mm
Plassbehov sammenleggbart: ca. L 80 x B 110 x H 167 cm

      

Illustrasjon betegnelse dimensjoner Mengde Knyttet til ET-nummer

Nei.
 

mm
 

illustrasjon nr.
 

      

1 Bakre fot
 

2 2 33-1582-01-SW
2 Crossframe

 

1 1 33-9881102-SW
      

3 Langsgående ramme
 

1 2 + 8 33-1582-02-SW
4 Rund puteholder 1

 

2 5 33-1582-03-SW
      

5 Sommerfuglarm
 

2 1 33-1582-04-SW
6 Hurtiglåseknapp

 

2 1 36-1582-05-BT
      

7 Skivstativ
 

2 1 33-1582-05-SI
8 Forfot

 

1 3 33-9881108-SW
      

9 Curl bukkeholder
 

1 21 33-9881109-SW
10 Benkrøller

 

1 8 33-1582-06-SW
      

11 Crossbar
 

1 3 + 8 33-9881111-SW

12 Plastinnsats
 

5 8 + 14 + 58 36-9881-01-BT

1. 3 Sikre klipp
 

1 8 + 10 36-9881-02-BT
14 Vekt lysbilde

 

1 24 33-9881112-SW
      

15 Polstring holder
 

2 23 33-1582-07-SW
16 Latissmus bar

 

1 45 33-9881114-SW
      

17 Kabel med kule og øye 1150 mm 1 24 36-9881-03-BT
18 Kabeltrommel

 

1 24 36-9588-27-BT
      

19 Rund puteholder 2
 

2 10 33-9881115-SW
20 Rund polstring

 

6 4 + 19 36-9771-02-BT
      

21 Krøllbukk
 

1 9 36-1582-03-BT
22 Sitteunderlag

 

1 3 36-1582-02-BT
      

23 Polstring i ryggstøtte
 

1 15 36-1582-01-BT
24 Latissmus-spalte

 

1 8 33-9881116-SW
      

25 Glidende lager
 

8 5,10 + 42 36-9771-06-BT
26 Håndtakskrue M10x20 2 5 36-1582-04-BT

27 Låsering
 

4 5 + 10 + 14 36-9771-08-BT

28 Firkantet stopper 46x46 6 1 39-9841
      

29 Håndtak innpakning
 

4 16 + 17 36-9588-19-BT
30 Gummidemper

 

2 1 36-9771-11-BT
      

31 Håndtakskrue M10x45 1 8 36-9881-08-BT
32 Firkantet stopper 35 x35 7 3 + 5 + 10 39-10050

      

33 Firkantet stopper 38x38 2 8 39-9840
34 Rund stopper 25mm 1. 3 7,10,14 + 19 39-9847

35 Firkantet stopper 25x25 8 3 + 15 39-9849
36 Firkantet stopper 30x30 2 1 39-10327

      

37 Avstandsmutter M 10 2 43 36-9881-09-BT
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Illustrasjon betegnelse dimensjoner Mengde Knyttet til ET-nummer

Nei.
 

mm
 

illustrasjon nr.
 

      

38 Sekskantet bolt M10 x 70 4 1 + 2 39-10148-CR
      

39 Sekskantet bolt M10 x 60 3 3 + 24 + 66 39-9994-CR
      

40 Sekskantet bolt M10 x 25 2 3 + 8 39-10052-CR
      

41 Sekskantet bolt M 8 x 15 2 9 + 21 39-9888-CR
      

42 Hellingholder
 

1 15 33-1582-08-SW
      

43 Sekskantet bolt M10 x 140 2 1 + 5 39-9983-CR
      

44 Skaftstykke
 

1 10 36-9881-10-BT
      

45 Karbinkrok
 

4 17 + 69 39-9822
      

46 Rund stopper 25mm 2 16 36-9988-25-BT
      

47 Sekskantet bolt M6x35 8 3 + 15 + 22 + 23 39-9979-CR
      

48 Sekskantet bolt M8x55 1 3 + 11 39-10056-CR
      

49 Selvlåsende mutter M10 10 38-40,43 + 68 39-9981-CR
      

50 Selvlåsende mutter M 8 1 48 39-9818-CR
51 Låsestift

 

1 2 + 3 36-9881-11-BT

52 vaskemaskin 10 // 20 22 38-40,43 + 68 39-9989-CR

53 vaskemaskin 8 // 16 5 41 + 46 + 48 39-9862-CR
      

54 vaskemaskin 6 // 12 11 47 + 60 + 61 + 57 39-10007-CR
55 Unbrakonskrue

 

1 44 36-9881-12-BT
      

56 Plast avstandsstykker
 

2 24 36-9588-18-BT
57 Philips skrue M5x20 1 63 39-9997

      

58 Stopp lysbildet
 

1 24 33-9881117-SW
59 Armeringsplate

 

2 1 33-9881118-SW

60 Sikrer klippet til venstre
 

1 1 33-9881-16-SI
61 Sikre klipp, rett

 

1 1 33-9881-20-SI
      

62 Selvlåsende mutter M6 2 60 + 61 39-9861-CR
63 Gummidemper, liten

 

1 58 36-9582-03-BT

64 Firkantet stopper
 

2 14 + 58 39-10089

65 Håndtak mutter M10 2 43 36-9881-17-BT
      

66 Latissmus barrest
 

1 24 33-9881119-SW
67 Kabeltrommeldeksel

 

2 18 36-9588-26-BT
      

68 Sekskantet bolt M10x150 1 15 + 42 39-9985
69 Kjede

 

1 45 36-9988-11-BT
      

70 Krøllstang
 

1 45 33-9188128-SW
71 V-håndtak

 

1 45 36-9988-18-BT

72 Verktøysett
 

1
 

36-9881-14-BT
73 Monterings- og bruksanvisning

 

1
 

36-1582-06-BT
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Monteringsinstruksjoner
Før du begynner montering, må du huske å følge våre anbefalinger
og sikkerhetsinstruksjoner.
Flere gjenstander er ferdig montert. Monteringstid: 55 - 65 min.
Trinn 1:
Koble bakbenene (1) til korsrammen (2) med armeringsplatene
(59), de sekskantede boltene M10x70mm (38), skivene (52) og de
selvlåsende mutterne M10 (49).
1. Plasser bakre føtter (1), korsrammen (2), skruene (38), skivene

(52) og mutterne (49) tilgjengelig.
2. Skyv en skive (52) på hver av skruene (38) og skyv utsiden gjennom

armeringsplatene (59) gjennom de to bakerste føttene.

3. Sett sammen tverrrammen (2) med hullene over de innsatte
skruene, slik at den langsgående rammen holderen vender
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fremover og koble hele enheten ved å skyve på skiverne (52) og
lett skru på mutterne (49).

4. Stram deretter den tidligere laget bolteforbindelsen ordentlig, og
fest festeklemmene til venstre (60) og høyre (61) med skivene (54)
og de selvlåsende mutterne (62) på vektstangstativet (7).

5. Skyv vektstangstativet (7) inn i den matchende lokalisatoren i bakfoten (1), sett
den i ønsket posisjon og lås den ved å sette inn bolten med hurtigutløseren (6) på
plass og gjøre den tett. (Innstillingen av vektstangstativet (7) kan enkelt justeres
etter ønske senere ved å vri og trekke hurtigutløsningen (6).) Videre må du sørge
for når du stiller inn denne ønskede stillingen at vektstangstativet (7) ikke blir
trukket ut av hovedrammen lenger enn den høyeste innstillingsposisjonen, som er
merket.

Advarsel: Forsikre deg om at vektstativet (7) er stramt før hver
trening. Med sikkerhetsklemmer (60 + 61) kan du feste
vektstangen på vektstangstativet (7) for å unngå å slippe
vektstangen under lasting av vektplatene.

Steg 2:
Koble frontfoten (8) og tverrrammen (2) til den langsgående
rammen (3) med sekskantede skruer (39) + (40), skiver (52) og de
selvlåsende mutterne (49).
1. Plasser fremre fot (8), den langsgående rammen (3), skruene (40),

skivene (52) og mutterne (49) tilgjengelig.
2. Skyv en skive (52) på hver skrue M10x25 (40) og skyv disse fra

fronten gjennom fremre fot (8).

3. Sett sammen den langsgående rammen (3) med hullene over de
innsatte skruene, og koble til ved å skyve på skivene (52) og løst
skru på mutterne (49). Trekk deretter til den bolteforbindelsen.

4. Sett den langsgående rammen (3) i korsrammen (2) slik at det
siste hullet, men det ene i den langsgående rammen (3) tilsvarer
det siste hullet i korsrammen (2). Skyv en skive (52) på skruen
M10x60 (39) og skyv gjennom de overlappende hullene. Skyv en
skive (52) på enden av skruen og skruen på mutteren (49) til den
selvlåsende delen av mutteren griper inn på gjengen til skruen (39)
og brettmekanismen ikke er blokkert.

Trinn 3:
Montering av tverrstangen (11) med fremre fot (8) og langsgående ramme
(3) med sekskantede skruer (41) + (48), skiver (53) og muttere
(50).
1. Plasser tverrstangen (11) med skruene (41) + (48), skivene (53)

og mutterne (50) tilgjengelig.

2. Plasser en skive (53) på hver av skruene (41) + (48). Hold
tverrstangen med hullet over festepunktet på fremre fot (8) og skru
løst på med skruen (41). Merk: Tverrstangen (11) må være riktig
montert på tilkoblingspunktene.

3. Rett tverrstangen (11) mot det andre hullet over festepunktet på
den langsgående rammen (3) og fest løst med skruen (48),
skiverne (53) og mutteren (50).

4. Stram deretter den løst fremstilte boltforbindelsen.

17

Trinn 4:
Montering av sommerfuglarmene (5) med en rund puteholder 1 (4)
på   de bakre føttene (1) med de sekskantede skruene (43), skiver
(52), avstandsmutteren (37) og håndtaksmutteren (65).
1. Plasser delene som er nevnt ovenfor nær føttene (1). Sett inn to

glidelagre (25) i midten av sommerfuglarmen (5). Sett en skive (52)
på en skrue (43), skyv skruen gjennom lagrene og skru på en
mutter (37) bakfra.

(Merk: Stram mutteren (37) bare tilstrekkelig til at skruen (38) lett
kan dreies.)

2. Skyv enden av skruen (43) gjennom det tilsvarende hullet i høyre
fot (1). Ta på en skive (52), skru på håndtakmutteren (65) og stram
godt til.
(Merk: Sommerfuglarmen (5) må bevege seg lett etter installasjonen.)

3. Sett den runde puteholderen 1 (4) inn i sommerfuglearmen (5) og
skyv den ene runde puten (20) for å fikse den.

4. Installer den andre sommerfuglearmen (5) og den ene runde
puteholderen 1 (4) på   den andre siden på bakre fot (1) som

Trinn 5:
Montering av benkrøllen (10), rundputeholderne (19) og rundputene (20)
på fremre fot (8) med skaftstykket (44) og
Unbrakonskrue (55).
1. Sett benkrøllen i holderen på foten (8). Juster hullene i holderen

og glidelagrene. Skyv skaftstykket (44) gjennom fra den ene siden.
Fra motsatt side, skru skruen (45) inn i gjenget
hullet på skaftstykket og stram godt til.
(Merk: Etter montering må ikke fotholderen (8) bøyes, og
benkrøllen må bevege seg lett.)

2. Skyv de to runde polstringholderne (19) sentralt inn i de
tilsvarende hullene på benkrøllen (10). Skyv på en rund pute (20)
fra hver side.

3. Trykk til slutt et fjærsirklip 1 (27) på bjelkevektholderne på
benkrøllen (10).
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beskrevet i 1. - 3. Avstanden til runde puter (20) kan justeres ved å
bruke en annen hull for å fikse dem.

5. Trykk til slutt et fjærsirklip 1 (27) på bjelkevektholderne til
sommerfuglarmene.

18

Trinn 6:
Montering av setepolstringen (22) på den langsgående stangen (3) med
den sekskantede bolt M6x35 (47) og skivene 6 // 12mm (54).

1. Plasser de navngitte delene ved siden av maskinen.

2. Sett en skive (54) på   hver skrue (47).
3. Sett polstring (22) på holderne på langsgående stang (3). Juster de

gjengede hullene i polstringen og hullene i holderne mot
hverandre.

4. Skyv skruene (47) gjennom hullene i holderne og skru inn de
gjengede hullene i polstringen (22) og stram godt til.

Trinn 7:
Montering av ryggstøtten (23) og polstringholderne (15) på den
langsgående stangen (3) med skruene M6x35 (47), skivene 6 //
12mm (54).
1. Plasser de navngitte delene ved siden av maskinen.
2. Skyv polstringholderne (15) på akselen til langsgående ramme

(3).
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3. Sett en skive (54) på   hver skrue (47).
4. Sett polstring (23) på polstringholderne (15) på langsgående stang

(3).
5. Juster gjengede hull i polstringen og hullene i holderne mot

hverandre.
6. Skyv skruene (47) gjennom hullene i holderne og skru inn de

gjengede hullene i polstringen (23) og stram godt til.
7. Legg til slutt skråningsholderen (42) mellom polstringholderne (15)

og fest med skruen (68), skiver (52) og mutter (49). Ikke stram for
mye slik at skråholderen (42) kan bevege seg lett. Skru
håndtakskruen (26) inn i langsgående ramme (3) slik at du kan
stramme skråholderen (42) til ønsket stilling.

Trinn 8:
5. Skyv krøllbukkholderen inn i foten (8) og fest den i ønsketMontering av krøllbukk på curlerbukkholderen med skruene

M8x15mm (41) og skivene 8 // 16mm (53). posisjon ved å skyve inn og stramme håndtakskruen (31).
1. Plasser krøllbukken (21) med ryggen oppover. (Merk: Den justerte posisjonen kan endres etter ønske senere, og

2. Sett en fjærskive (55) og en skive (53) på hver skrue (41). krøllbuksenhet kan installeres eller tas av, avhengig av ønsket
trening.

3. Plasser platen på enden av krøllbukkholderen (9) slik at hullene Benkrøllen (10) kan også festes og frigjøres i henhold til
 i platen og i krøllbukken (21) er på linje. ønsket trening ved å skyve inn eller trekke ut sikringsklemmen (13)
4. Skyv skruene (41) gjennom hullene i plateholderen og skru under håndtakskruen (31) i foten (8).)

 

inn i gjengede hull i krøllbukkstøtten og stram godt til.

19

Trinn 9:
Montering av latissmus-søylen (24), vektgliden (14), stoppgliden (58),
plastinnsatsene (12), latissmus-stangen (16), håndtakets innpakninger (29),
kabelen (17) og kabeltrommel (18) med skruene (39), plastdistansene (56), skivene
(52) og de selvlåsende mutterne (49).

1. Plasser alle delene nevnt ovenfor tilgjengelig på et ledig rom.
2. Skyv plastinnsatsene (12) på vektgliden (14) og stoppgliden

(58) øverst og nederst, og skyv de to lysbildene (14 + 58) fra
bunnen på latissmus-søylen (24), og følg retningen til
vektskiveholderen og stopppunktene.

3. Skyv latissmusstøtten (66) i motsatt retning av vektskiveholderen
på latissmus-søylen (24) og fest den godt med skruen (38), skiven
(52) og mutteren (49).

4. Skyv en skive (52) og et plastavstand (56) på skruen (39), sett inn kabeltrommelen
(18) i latissmus-søylen (24) med de tilsvarende hullene, og fest dem på plass ved å
skyve inn skruen ( 39). Skyv den andre plastdistansen (56) og en skive (52) på
skrueenden og fest den godt med mutteren (49), og forsikre deg om at
plastdistansene (56) ikke er bøyd.

5. Skyv kabelen (17) med øye over den installerte kabeltrommelen
(18) gjennom latissmus-søylen (24), og skyv kabelenden til
vektgliden (14) med en karbinkrok (45). Koble deretter til den andre

Viktig-sikkerhetsinformasjon for bruk av karbinkroker.

Løsne skruemutteren på C-kroken (45) og sett i kabelenden (17).

Sett trekkstangen (16) inn i C-kroken (45).

Skru mutteren på karbinkroken (45) tett og sørg for at den er lukket.

ADVARSEL:
Før du begynner å trene, sørg for at de 5 karbinkrokene (45) er tett.
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kabelenden med den andre karbinkroken (45) til latissmusstangen
(16).

6. Trykk til slutt fjærkretsen (27) på vektbelysningsholderne på
bjelkevekten (14).

7. Latissmus-søylen kan skyves inn i foten (8) på samme måte som
curlerkonsollholderen og festes med håndtakskruen (31).

8. Koble latissimusstangen (16) ved kabelen (17) ved å bruke karbinkrok (45).
Hvis du vil lagre latissimusstangen (16), kan du plassere den på
latissimusstangen
(66) av latissimus kolonne (24).

9. Koble krøllstangen (70) ved kabelen (17) ved å bruke de 8
leddkjedene (69) og karbinhakene (45). (Når du bruker benkrøller
(10) til trening, bør du fjerne krøllstangen (70) med kjetting (69).)

10. Avhengig av trening kan du bruke håndtaket (71) ved kabel (17)
eller benkrøller (10). Hvis du bruker håndtaket til trening, må du
forsikre deg om at benken er belastet med kroppsvekten.

20

Trinn 10:
sjekker
1. Kontroller riktig installasjon og funksjon for alle skrue- og

pluggforbindelser.
Installasjonen er dermed fullført.

2. Før du begynner å trene, må du forsikre deg om at de anbefalte
sikkerhetsklarene holdes til andre objekter. For å sikre en bestemt
posisjon på maskinen, kan maskinen festes godt til gulvet ved hjelp
av bolter og plugger, som du må skaffe deg selv. Hull er anordnet i
føttene (1) og (8) for dette formålet.

3. Når alt er i orden, gjør deg kjent med maskinen i en lav
motstandsinnstilling og gjør dine individuelle justeringer.

4. Forsikre deg om at de spesifiserte, maksimale monterte vektene ikke overskrides.

Støtteklokke støtte : max. 100kg
Sommerfuglarm : max. 30 kg per arm
Benkrøller : max. 30 kg
Krøllbukk : max. 50 kg
latissimus : max. 50 kg

Merk:

En
ge
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k
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Oppbevar verktøyet og instruksjonene på et trygt sted, da dette kan være
nødvendig for reparasjoner eller bestillinger av reservedeler senere.
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Treningsinstruksjoner

Du må vurdere følgende faktorer for å bestemme mengden treningsinnsats som kreves
for å oppnå konkrete fysiske og helsemessige fordeler:

1. Intensitet:
Nivået på fysisk anstrengelse i trening må overstige nivået av normal
anstrengelse uten å nå poenget med pustethet og / eller utmattelse. En
passende retningslinje for effektiv trening kan tas fra pulsen. Under
trening bør dette stige til mellom 70% og 85% av den maksimale
pulsfrekvensen (se tabell og formular for bestemmelse og beregning av
dette).
I løpet av de første ukene skal pulsfrekvensen forbli i den nedre enden
av dette området, på rundt 70% av den maksimale pulsfrekvensen. I
løpet av de påfølgende ukene og månedene skal pulsfrekvensen sakte
heves til den øvre grensen på 85% av den maksimale pulsfrekvensen.
Jo bedre den fysiske tilstanden til den som utfører øvelsen, desto mer
bør treningsnivået bli økt for å forbli i området mellom 70% og 85% av
den maksimale pulsfrekvensen. Dette bør gjøres ved å forlenge tiden
for trening og / eller å øke vanskelighetsgraden.

Hvis pulsfrekvensen ikke vises på dataskjermen, eller hvis du av
sikkerhetsmessige grunner ønsker å sjekke pulsen din, som kunne blitt
vist feil på grunn av feil i bruk osv., Kan du gjøre følgende:
en. Pulsfrekvensmåling på konvensjonell måte (føle pulsen ved
håndleddet, for eksempel, og telle antall slag på ett minutt).
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b. Pulsmåling med et egnet spesialisert utstyr (tilgjengelig fra
forhandlere som spesialiserer seg på helserelatert utstyr).
2.Frequency
De fleste eksperter anbefaler en kombinasjon av helsebevisst ernæring,
som må bestemmes på grunnlag av treningsmålet ditt, og fysisk trening
tre ganger i uken. En normal voksen person må trene to ganger i uken
for å opprettholde sitt nåværende tilstandsnivå. Det kreves minst tre
treningsøkter i uken for å forbedre ens tilstand og redusere vekten.
Selvfølgelig er den ideelle treningsfrekvensen fem økter i uken.

3. Planlegg opplæringen
Hver treningsøkt skal bestå av tre faser: oppvarmingsfasen , treningsfasen og
avkjølingsfasen . Kroppstemperaturen og oksygeninntaket skal heves sakte i
oppvarmingsfasen . Dette kan gjøres med gymnastiske øvelser som varer i fem
til ti minutter.
Da skulle selve treningen (treningsfasen) begynne. Treningsoppgaven
skal være relativt lav de første minuttene og deretter løftes over en
periode på 15 til 30 minutter slik at pulsfrekvensen når området mellom
70% og 85% av den maksimale pulsfrekvensen.
For å støtte sirkulasjonen etter treningsfasen og for å forhindre verkende eller
anstrengte muskler senere, er det nødvendig å følge treningsfasen med en
avkjølingsfase . Dette skal bestå av strekkeøvelser og / eller lette
gymnastikkøvelser i en periode på fem til ti minutter.

Du finner mer informasjon om emnet oppvarmingsøvelser ,
strekkøvelser eller generelle gymnastikkøvelser i vårt
nedlastningsområde under www. christopeit-sport.com
4. Motivasjon
Nøkkelen til et vellykket program er vanlig trening. Du bør sette et fast
tidspunkt og sted for hver treningsdag og forberede deg mentalt på
treningen. Tren bare når du er i humør for det og alltid har målet ditt i
sikte. Med kontinuerlig trening vil du kunne se hvordan du utvikler deg
dag for dag og nærmer deg ditt personlige treningsmål bit for bit.

Beregningsformel: Maksimal puls = 220 - alder
  (220 minus din alder)

90% av maksimal puls = (220 - alder) x 0,9
85% av maksimal puls = (220 - alder) x 0,85
70% av maksimal puls = (220 - alder) x 0,7
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Treningsinst
Benkpressing
Ligg på ryggen på benken med knærne
bøyd. Grip den lange stumklokken med
hendene på skulderbredden fra
hverandre og trykk den oppover fra
brystet til armene er rette. Gå deretter
sakte tilbake til startposisjonen og gjenta
øvelsen. Denne øvelsen trener alle
brystmusklene så vel som skuldre og
triceps.
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Sommerfugl (liggende stilling)
Sett benken i skråstilling. Hold armene
bøyd i rette vinkler og skulderhøyde og
trykk underarmene mot armputene. Ta
tak i armspakene og trykk disse sammen
til de møtes i midten. Gå tilbake til
startposisjonen og gjenta øvelsen i en
jevn rytme (øvre og indre
brystmuskulatur).

Benstrekking
Sitt oppreist på benken og krok føttene
under den nedre polstrede baren på
benkrøllen. Hev nå underbenene så langt
som mulig til de blir brukt. La deretter
underbenene komme tilbake til
startposisjonen (styrking av
femoralbenene).

Biceps
Ta plass på enheten - begge føttene
er ordentlig festet i baseenheten -
Ryggen trykkes forsiktig inn i en hul
rygg - bassenget også bakover trykk
- hodet på linje med ryggraden - en
fri utsikt rett ut - Vekten med armene
litt bøyd fange - albuer på krøllen og
overarmene - velg topp- / under-
håndgrep - trekk nå vekten - ikke
stram armene til sluttposisjonen -
returner nå vekten.

Benkrølling
Legg deg utsatt og krok hælene
under den øvre polstrede baren på
benkrøllen. Bøy nå bena oppover
mot kroppen og forleng dem deretter
igjen. Dette er en utmerket øvelse
for de bakre femoral musklene (ben
biceps).

Knebøyninger med lang hantel Plasser
den lange hantelen bak hodet på
skuldrene og se opp. Hold
bagasjerommet loddrett, bøy knærne og
gå så langt ned som mulig til
hukestillingen; gå tilbake til
startposisjonen ved å trykke med lårene,
holde ryggen rett. Etter å ha
sammenarbeidet øvelsen, bytter du ut den lange
hantelen på resten.

Flere treningsmuligheter:
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