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Viktige anbefalinger og sikkerhetsinstruksjoner være at den på grunn av sin form (f.eks. lengde) ikke kan sette seg fast 
under trening. Treningsskoene bør velges for å matche treningsapparatet, 
gi alltid foten et fast hold og ha en sklisikker såle.Våre produkter er grunnleggende testet og samsvarer dermed med 

gjeldende høyeste sikkerhetsstandard. Dette faktum fritar deg imidlertid 
ikke fra å strengt følge følgende prinsipper.

12. OBS!Hvis du opplever svimmelhet, kvalme, brystsmerter eller andre 
unormale symptomer, må du avbryte treningen og konsultere en passende 
lege.

1.Monter enheten nøyaktig i henhold til monteringsanvisningen og bruk 
kun de enhetsspesifikke enkeltdelene som følger med for å montere 
enheten. Før selve monteringen kontrolleres at leveransen er komplett ved 
hjelp av følgeseddelen og at pappemballasjen er komplett ved hjelp av 
monteringstrinnene i monterings- og bruksanvisningen.

1. 3.Generelt er ikke sportsutstyr et leketøy. De kan derfor kun brukes etter 
hensikten og av behørig informerte og opplærte personer.

2. Før du bruker enheten for første gang og med jevne mellomrom, sjekk 
at alle skruer, muttere og andre koblinger er stramme for å sikre at 
treningsenheten er i sikker driftstilstand. Kontroller spesielt at sal- og 
styrejusteringene er sikre.

14 Personer som barn, funksjonshemmede og funksjonshemmede bør kun 
bruke enheten i nærvær av en annen person som kan gi assistanse og 
veiledning. Bruk av enheten av barn uten tilsyn må forhindres ved å ta 
egnede tiltak.

3. Sett opp enheten på et tørt, jevnt sted og beskytt det mot fuktighet og 
fuktighet. Ujevne gulv skal kompenseres med passende tiltak på gulvet og, 
hvis tilgjengelig med denne enheten, ved å bruke justerbare deler av 
enheten som er beregnet for dette formålet. Kontakt med fukt og fukt skal 
utelukkes.

15 Det må sikres at brukeren og andre personer aldri går eller står med 
noen kroppsdeler i området av fortsatt bevegelige deler.

16. Ved slutten av levetiden må dette produktet ikke kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et innsamlingssted for 
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet på produktet, 
bruksanvisningen eller emballasjen indikerer dette.

Materialene er resirkulerbare i henhold til deres merking. Ved å gjenbruke, 
materialgjenvinning eller andre former for resirkulering av gamle enheter, 
gir du et viktig bidrag til å beskytte miljøet vårt. Spør 
kommuneadministrasjonen om ansvarlig deponi.

4 Dersom monteringsstedet skal beskyttes spesielt mot trykkpunkter, 
smuss og lignende, legg en egnet sklisikker overflate (f.eks. gummimatte, 
treplate eller lignende) under apparatet.

5. Fjern alle gjenstander innenfor en radius på 2 meter fra enheten før du 
starter treningsøkten.

6. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre enheten, og bruk 
kun det medfølgende verktøyet eller egnet verktøy for montering og 
eventuelle reparasjoner. Svetteavleiringer på enheten 17 Av hensyn til miljøet, kast ikke emballasjematerialer, tomme batterier og 

deler av enheten sammen med husholdningsavfall, men kast dem i de tiltenkte 
oppsamlingsbeholderne eller lever dem inn på egnede innsamlingssteder.

skal fjernes umiddelbart etter endt trening.

7. OBS! Pulsovervåkingssystemer kan være unøyaktige. Overdreven 
trening kan føre til alvorlige skader eller død. En egnet lege bør derfor 
konsulteres før målrettet trening starter. Dette kan definere den 
maksimale belastningen (puls, watt, treningsvarighet osv.) du kan utsette 
deg selv for og gi presis informasjon om riktig holdning under trening, 
treningsmål og ernæring. Den må ikke trenes etter tunge måltider. Det 
skal bemerkes at denne enheten ikke er egnet for terapeutiske formål.

18 For hastighetsavhengig trening kan bremsemotstanden stilles inn 
manuelt og kraften som genereres avhenger av rotasjonshastigheten til 
pedalene. For hastighetsuavhengig trening kan brukeren angi ønsket 
effekt i watt via datamaskinen og dermed gjennomføre en 
hastighetsuavhengig trening med samme effekt. Bremsesystemet justerer 
automatisk motstanden til pedalomdreiningene til den forhåndsinnstilte

oppnå watt.
8. Tren kun med enheten hvis den fungerer som den skal. Bruk kun 
originale reservedeler til eventuelle reparasjoner.FORSIKTIGHET! Hvis 
deler blir for varme når du bruker enheten, må du skifte dem ut 
umiddelbart og sikre enheten mot bruk så lenge den ikke er reparert.

19 Enheten er utstyrt med en motstandsinnstilling på 24 nivåer. Disse 
muliggjør en reduksjon eller økning i bremsemotstanden og dermed 
treningsbelastningen. Ved å trykke på knappen med "-"-symbolet 
reduseres bremsemotstanden og dermed treningsbelastningen. Ved å 
trykke på knappen med "+"-symbolet øker bremsemotstanden og dermed 
treningsbelastningen.9. Når du justerer justerbare deler, vær oppmerksom på riktig posisjon 

eller den merkede, maksimale justeringsposisjonen og sikre den nylig 
justerte posisjonen ordentlig.

20 Maksimal tillatt belastning (=kroppsvekt) er satt til 150 kg. Denne 
enheten har blitt testet og sertifisert i henhold til EN ISO 20957-1:2014 og 
EN ISO 20957-5:2016 "H/A". Denne enhetsdatamaskinen oppfyller de 
grunnleggende kravene i EMC-direktivet 2014/30 EU.

10. Med mindre annet er angitt i bruksanvisningen, skal enheten kun 
brukes av én person til opplæring. Treningsytelsen skal til sammen 60 
min./daglig. ikke overstige.

21. Monterings- og bruksanvisningen er å betrakte som en del av 
produktet. Dersom produktet selges eller videreføres, skal denne 
dokumentasjonen vedlegges.

11 Det skal brukes treningstøy og sko som egner seg for kondisjonstrening 
med apparatet. Klærne må være slik
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Deleliste - reservedelsliste
AL 2 Best.nr. 1107(B), 11072(B), 11071(B)

Hvis en komponent er defekt eller mangler, eller hvis du trenger 
en reservedel i fremtiden, vennligst kontakt:

,
Tekniske data: Status: 09.03.2021 Adresse: Top Sports Gilles GmbH

Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70 Faks: 
+49 (0) 20 51 - 6 06 74 4 e-post: 
info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Klasse H/A ergometer med høy visningsnøyaktighet
• 24-nivå motor og datamaskinstyrt motstandsinnstilling (magnetisk 

bremsesystem)
• ca 9 kg sentrifugalmasse
• 10 forhåndsinnstilte treningsprogrammer
• 4 pulsprogrammer med standard maksimal pulsfrekvens 
(pulsstyrt)
• 5 brukerprogrammer individuelt justerbare
• 1 manuelt program
• 1 hastighetsuavhengig wattprogram (spesifikasjon av wattstyrken 

fra 30 til 350 watt justerbar i trinn på 10 watt)
• 1 kroppsfettprogram
• Håndpulsmåling
• Styre og sal justerbare
• Vertikalt og horisontalt justerbar sal
• Gulvnivå - høydekompensasjon
• Transportruller
• Strømadapter

• Opplyst display, 6 displayvinduer som viser funksjonene: tid, 
hastighet, distanse, ca kaloriforbruk, pedalomdreininger, watt, puls 
og ODO

• Personlige grenseverdier som tid, distanse, puls og watt kan legges 
inn i brukerprogrammene

• Overskridelse av grenseverdiene vises
• Display for kondisjonstest
• Passer opp til en maksimal kroppsvekt på 150 kg

Dette produktet er kun beregnet for personlig 
hjemmesportsbruk og er ikke beregnet for industriell eller 
kommersiell bruk. Hjemmeidrett bruksklasse H/A

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 mm
Mål: ca L 96 x B 59 x H 134 cm 
Enhetsvekt: 27 kg
Treningsplassbehov: minst 2,5m²

Fig.-
Nei.

betegnelse dimensjoner

sunget mm
publikum Montert på

Fig.nr.
ET-nummer
1107(B)

ET-nummer
11072(B)

ET-nummer
11071(B)

1 grunnramme 1 33-9212-01-SI 33-1107101-SW 33-1107101-WS

2 skru M4x12 4 17 39-10188 39-10188 39-10188

3 tilkoblingskabel 1 16+17 36-1107207-BT 36-1107207-BT 36-1107207-BT

4 puls enhet 2 7 36-9211-08-BT 36-9211-08-BT 36-9211-08-BT

5 firkantet plugg 2 33 36-9211-23-BT 36-9211-23-BT 36-9211-23-BT

6 festedel 1 29+33 33-9211-08-SI 33-9211-08-SI 33-9211-08-SI

7 styre 1 12 33-9211-02-SI 33-1106102-SW 33-1106102-WS

8 vaskemaskin 2 25+56 39-10520 39-10520 39-10520

9 avstandsstykke 1 25 36-9613209-BT 36-9613209-BT 36-9613209-BT

10 styrekledning 1 7 36-9211-09-BT 36-9211-09-BT 36-9211-09-BT

11 styrestøtterørdeksel 1 12 36-1107-04-BT 36-11072-04-BT 36-1107-04-BT

12 styrestøtterør 1 1 33-9212-02-SI 33-1107102-SW 33-1107102-WS

1. 3 bøyd skive 8//19 8 14+28 39-9966-CR 39-9966-CR 39-9966-CR

14 skru M8x16 4 12 39-9886-CR 39-9886-CR 39-9886-CR

15 fjærskive for M8 8 14+28 39-9864-VC 39-9864-VC 39-9864-VC

16 aktuatorkabel 1 3 36-1107208-BT 36-1107208-BT 36-1107208-BT

17 datamaskin 1 12 36-1107-53-BT 36-1107-53-BT 36-1107153-BT

18L Endelokk med transportrulle til venstre 1 20 36-9211-13-BT 36-9211-13-BT 36-9211-13-BT

18 rader Endelokk med transportrulle til høyre 1 20 36-1107-08-BT 36-1107-08-BT 36-1107-08-BT

19 eikenøtt 4 28 39-9900-CR 39-9900-CR 39-9900-CR

20 fot foran 1 1 33-9211-04-SI 33-1106104-SW 33-1106104-WS

21L Pedalarm venstre 9/16" 1 41 33-1107-12-SI 33-1107-12-SI 33-1107-12-SI

21 rader Pedalarm høyre 9/16" 1 41 33-1107-13-SI 33-1107-13-SI 33-1107-13-SI

22L pedaler igjen 9/16" 1 21L 36-1107-14-BT 36-1107-14-BT 36-1107-14-BT

22 rader Pedaler Høyre 9/16" 1 21R 36-1107-15-BT 36-1107-15-BT 36-1107-15-BT

23 Støpsel 2 21 36-9840-15-BT 36-9840-15-BT 36-9840-15-BT

24 skru M8x25 2 21 39-10455 39-10455 39-10455

25 håndtaksskrue 1 12 36-9211-16-BT 36-9211-16-BT 36-9211-16-BT

26 Endelokk med høydejustering 2 27 36-9211-17-BT 36-9211-17-BT 36-9211-17-BT

27 fot bak 1 1 33-9211-05-SI 33-1106105-SW 33-1106105-WS

28 skru M8x75 4 20+27 39-10019-CR 39-10019-CR 39-10019-CR

29 seterør 1 1+33 33-9211-06-SI 33-1106106-SW 33-1106106-WS

30 Hurtigutløser 1 1+29 36-9211-18-BT 36-9211-18-BT 36-9211-18-BT

31 stjernegrepsmutter 1 6+33 36-9211-19-BT 36-9211-19-BT 36-9211-19-BT
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Fig.-
Nei.

betegnelse dimensjoner

sunget mm
publikum Montert på

Fig.nr.
ET-nummer
1107(B)

ET-nummer
11072(B)

ET-nummer
11071(B)

32 vaskemaskin 10//20 1 31 39-9989-CR 39-9989-CR 39-9989-CR

33 salvogn 1 29 33-9211-07-SI 33-1106107-SW 33-1106107-WS

34 sal 1 33 36-9211-20-BT 36-9211-20-BT 36-9211-20-BT

35 Støpsel 2 7 36-9211-21-BT 36-9211-21-BT 36-9211-21-BT

36 styredeksel 2 7 36-9211-22-BT 36-9211-22-BT 36-9211-22-BT

37 dekke toppen 1 79 36-1107-06-BT 36-1107205-BT 36-1107-06-BT

38 C klipp c17 2 41 36-9211-33-BT 36-9211-33-BT 36-9211-33-BT

39 kulelager 6203ZZ 2 1+41 39-9947 39-9947 39-9947

40 bølget skive 17//22 1 41 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT

41 sveiv aksel 1 39+42 33-9211-09-SI 33-9211-09-SI 33-9211-09-SI

42 sveivskive 1 41 36-9211-24-BT 36-9211-24-BT 36-9211-24-BT

43 flatt belte 430 PJ6 1 42+68 36-9211-25-BT 36-9211-25-BT 36-9211-25-BT

44 skru 2 47 39-10120-SW 39-10120-SW 39-10120-SW

45 fjærskive for M6 2 44 39-9865-SW 39-9865-SW 39-9865-SW

46 C klipp C12 2 44 36-9111-39-BT 36-9111-39-BT 36-9111-39-BT

47 magnetbrakett akse 1 48 36-9211-26-BT 36-9211-26-BT 36-9211-26-BT

48 magnetisk brakett 1 47+49 33-9211-12-SI 33-9211-12-SI 33-9211-12-SI

49 fjær 1 1+48 36-9211-27-BT 36-9211-27-BT 36-9211-27-BT

50 skru M6x35 1 1+48 39-10306 39-10306 39-10306

51 mor M6 1 50 39-9861-VZ 39-9861-VZ 39-9861-VZ

52 fjærskive for M10 2 57 39-9995 39-9995 39-9995

54 mellomhjul 1 57 36-9211-28-BT 36-9211-28-BT 36-9211-28-BT

55 lagre 1 56 36-9211-14-BT 36-9211-14-BT 36-9211-14-BT

56 skru M8x20 1 57 39-10095-CR 39-10095-CR 39-10095-CR

57 tomgangsbrakett 1 1 33-9211-11-SI 33-9211-11-SI 33-9211-11-SI

58 fjær 1 1+57 36-9211-37-BT 36-9211-37-BT 36-9211-37-BT

59 Selvsikker mor M10 1 57 39-9981 39-9981 39-9981

60 akselmutter 2 69 39-9820-SW 39-9820-SW 39-9820-SW

61 skru M6x40 2 1+69 39-10000 39-10000 39-10000

62 U del 2 61 36-9713-55-BT 36-9713-55-BT 36-9713-55-BT

63 mor M6 2 61 39-9861-VZ 39-9861-VZ 39-9861-VZ

64 mor 2 69 39-9820 39-9820 39-9820

65 avstandsring 1 69 36-9211-15-BT 36-9211-15-BT 36-9211-15-BT

66 kabeltrekk 1 48+74 36-9211-41-BT 36-9211-41-BT 36-9211-41-BT

67 kulelager 6000Z 2 68+69 39-9998 39-9998 39-9998

68 svinghjul 1 67 33-1107-01-SI 33-1107-01-SI 33-1107-01-SI

69 svinghjulsaksel 1 67 33-9211-13-SI 33-9211-13-SI 33-9211-13-SI

70 skru 3,5 x 20 17 74+79 39-9909-SW 39-9909-SW 39-9909-SW

71 skru 3x10 12 20+27+72 39-10127-SW 39-10127-SW 39-10127-SW

72 rundt hylster 2 79 36-1107-05-BT 36-1107206-BT 36-1106104-BT

73 strømforsyning 9V=DC/1A 1 83 36-1420-17-BT 36-1420-17-BT 36-1420-17-BT

74 aktuator 1 16 36-1721-09-BT 36-1721-09-BT 36-1721-09-BT

75 gummi ring 1 1 36-9211-31-BT 36-9211-31-BT 36-9211-31-BT

76 Selvsikker mor M8 4 56+78 39-9918-CR 39-9918-CR 39-9918-CR

78 skru M8x16 3 41+42 39-9823-SW 39-9823-SW 39-9823-SW

79L kåpe venstre 1 1+79R 36-1107-11-BT 36-1107211-BT 36-1107111-BT

79 R fairing rett 1 1+79L 36-1107-12-BT 36-1107212-BT 36-1107112-BT

80 skru 3x10 2 81 39-10127 39-10127 39-10127

81 sensorkabel 1 1 36-9212-07-BT 36-9212-07-BT 36-9212-07-BT

82 vaskemaskin 2 44 39-10013-VC 39-10013-VC 39-10013-VC

83 strømledning 1 79L 36-1721-07-BT 36-1721-07-BT 36-1721-07-BT

84 vaskemaskin 4//10 4 2 39-10510 39-10510 39-10510

85 plastglider 1 1 36-9211-40-BT 36-9211-40-BT 36-9211-40-BT

86 bølget skive 17//23 1 41 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT

87 frihjul 1 69 36-9211-38-BT 36-9211-38-BT 36-9211-38-BT

88 verktøysett 1 36-9211-34-BT 36-9211-34-BT 36-9211-34-BT

89 Monterings- og bruksanvisning 1 36-1107-13-BT 36-1107-13-BT 36-1107-13-BT
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monteringsanvisning

Ta alle de enkelte delene fra emballasjen, legg dem på gulvet og 
kontroller grovt at de er komplette ved hjelp av monteringstrinnene. 
Det skal bemerkes at noen deler er direkte koblet til bunnrammen og 
er forhåndsmontert. Videre er noen andre enkeltdeler allerede satt 
sammen til enheter. Dette skal gjøre det enklere for deg å montere 
enheten og gjøre den raskere. Monteringstid: ca 30 - 40 min.

Trinn 1:
Montering av bunnrørene (20+27) på bunnrammen (1).

1. Monter endestykkene med transportruller (18) til det kortere, fremre 
fotrøret (20) ved hjelp av skruene (71) slik at transportrullene er på linje 
med fronten.

2. Monter den fremre foten (20) med de forhåndsmonterte endestykkene 
med transportruller (18) på bunnrammen (1). Bruk to skruer (28), skiver 
(13), låseskiver (15) og kapselmuttere (19) til dette.

3. Monter endestykkene med høydejustering (26) på den lengre bakre 
foten ved hjelp av skruene (71).

4. Monter den bakre foten (27) på basen med 
to skruer (28), skiver og kapselmuttere (19). 
Etter å ha fullført Gesa-svingen, balanser 
de to bakre fothettene på bakken. Enheten 
som uønskede bevegelser av Ge er 
ekskludert. For å feste enheten, sett en fot 
foran d og vipp enheten ved å trekke den 
opp på transporthjulene og leien

Steg 2:
Montering av pedalene (22L+22R) på pedalarmene (21L+21R).

1. Skru høyre pedal (22R) på pedalsveiven (21R) til høyre i kjøreretningen 
(Forsiktig! Skruretning: med klokken).

2. Skru venstre pedal (22L) inn i festet til pedalsveven (21L) på venstre side i 
kjøreretningen.

(Forsiktig! Skruretning: mot klokken). Tildelingen av de enkelte delene 
er forenklet for deg ved en ekstra markering med bokstaven R for 
høyre og L for venstre.

3. Monter deretter pedalfestebrakettene til høyre på de 
tilsvarende pedalene (22).
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Trinn 3:
Montering av styrestøtterøret (12) på bunnrammen (1).

1. Skyv støtterørdekselet (11) på støtterøret (12).
2. Ta styrestøtterøret (12) med datamaskinens kabelstamme (3) allerede 

satt inn. Koble kontakten til datamaskinens kabelstamme (3) som 
stikker ut fra styrestøtterøret (12) til kontakten til servomotorkabelen 
(16) som stikker ut fra bunnrammen (1). (Forsiktighet! Enden av 
datamaskinens kabelstamme (3) som stikker ut fra støtterøret (12) må 
ikke gli inn i røret, da det fortsatt er nødvendig for videre montering.)

3. Sett styrestøtterøret (12) inn i fatningen på bunnrammen (1). Pass på at 
den tidligere laget kabelforbindelsen ikke blir knust. Skru styrets 
støtterør (12) til bunnrammen (1) ved hjelp av skruene (14), fjærskivene 
(15) og skivene (13).

4. Skyv støtterørdekselet (11) nedover slik at skruforbindelsen som er laget 
dekkes.

Trinn 4:
Montering av salen (34) og seteglideren (33) på setestøtterøret (29) og 
setestøtterøret (29) på basisrammen (1).

1. Sett salen (34) med setefestet på setesleiden
(33) og skru den fast i ønsket vinkel.

2. Plasser setevognen (33) i setestøtterøret
(29) og fest den i ønsket horisontal posisjon med stjernegrepsmutteren 
(31), skiven (32) og festedelen (6).

3. Skyv seterøret (29) inn i det tilsvarende festet på bunnrammen (1) og fest 
det i ønsket posisjon ved hjelp av hurtigfestet (30).

(Forsiktig! For å skru inn hurtigfestet (30) må det gjengede hullet i 
bunnrammen (1) og ett av hullene i seterøret (30) justeres. Det må 
også sørges for at seterøret (29). utløser festet kobles inn og stram det 
igjen.) Forsiktig: Kontroller at salen har en fast sittestilling før hver 
treningsøkt.
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Trinn 5:
Montering av styret (7) og datamaskinen (17) på støtterøret (12).

1. Før styret (7) til det åpne styrefestet på støtterøret
(12) og tre de to pulskablene opp gjennom åpningene på støtterøret 
og lukk deretter styrefestet over styret (7).

2. Skyv styredekselet (10) over styret.
3. Plasser avstandsstykket (9) og skiven (8) på håndtakets skrue (25) og 

bruk dem til å feste styret (7) til støtterøret (12) i ønsket posisjon.

4. Sett pluggene til datamaskinens kabelstamme (3) og pulskabelen (4), 
som stikker ut fra toppen av styrestøtterøret (12), inn i 
pluggforbindelsene som henger ut på baksiden av datamaskinen (1) .

5. Skyv datamaskinen (17) oppå styrestøtterøret (12) og fest den med 
skruene (2) og skivene (84).
Skruene (2) er plassert på baksiden av datamaskinen.

Trinn 6:
Tilkobling av strømforsyningen (73).

1. Plugg strømforsyningspluggen (73) inn i den tilsvarende kontakten (83) 
på den bakre enden av dekselet (79R).

2. Koble deretter strømpakken (73) til en riktig installert stikkontakt (230V~/
50Hz).

Trinn 7:
styre

1. Kontroller alle skrue- og pluggforbindelser for riktig montering og 
funksjon.

Dette fullfører monteringen.

2. Hvis alt er i orden, gjør deg kjent med enheten med enkle 
motstandsinnstillinger og gjør de individuelle justeringene.

Merknad:
Vennligst oppbevar verktøysettet og instruksjonene på et trygt sted, da de vil være 
nødvendige for reparasjoner eller reservedelsbestillinger som kan bli nødvendige på 
et senere tidspunkt.
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bruk av enheten
Transport av enheten:
Det er 2 transporthjul i fremre fot. For å flytte eller lagre enheten på et annet sted, ta tak i styret og vipp enheten på den fremre 
foten nok til å enkelt flytte enheten på hjulene og skyve den til ønsket plassering.

Justering av setehøyde:
For å få en komfortabel sittestilling under trening må setehøyden justeres riktig. Setet er i riktig høyde når kneet fortsatt er lett 
bøyd og kan ikke strekkes helt ut når pedalene er i laveste posisjon. For å justere riktig sittestilling løsner du hurtigfestet litt 
med den ene hånden og drar deretter ut knotten slik at du kan skyve salen med setepinnen inn i ønsket sittestilling med den 
andre hånden.

Slipp så knappen slik at den klikker på plass og skru den fast igjen.

Viktig:
Pass på at hurtigfestet er ordentlig festet og strammet. Ikke forleng seterøret utover den maksimale posisjonen eller juster 
posisjonen mens du sitter på treningsmaskinen.

Slå av/på enheten og bruk: Stiger opp:

Etter at setehøyden er riktig justert, hold fast i styret. Før den nærmeste pedalen til laveste posisjon og skyv foten under 
pedalfestestroppen slik at du har et sikkert fotfeste på pedalen. Sving nå det andre benet til motsatt side av pedalen og sett deg 
ned på salen. Hold styret med hendene og plasser deretter den andre foten på den andre pedalen under pedalfestestroppen.

Bruk:
Hold styret i ønsket posisjon med begge hender og forbli sittende på salen under trening.

Pass også på at føttene er sikret på pedalene med pedalsikkerhetsstroppene.

avstige:
Slutt å trene og hold godt fast i styret. Sett først en fot fra pedalen for et sikkert fotfeste på bakken, og sett deg deretter av 
salen. Deretter setter du den andre foten fra pedalen på gulvet og går over enheten til den ene siden.

Denne treningsenheten er en stasjonær hjemmesportsenhet og simulerer sykling. Det er redusert risiko for trening uansett vær 
uten ytre påvirkning, samt risiko for overanstrengelse eller fall ved gruppepress.

Sykling tilbyr kardiovaskulær trening uten å bli overbelastet, takket være muligheten for selvjusterbar motstand. Dermed er en mer eller 
mindre intensiv trening mulig. Den trener underekstremitetene, styrker det kardiovaskulære systemet og fremmer dermed den 
generelle kondisjonen til kroppen.

Garantipolicy feil behandling, bruk av makt og tukling uten forutgående konsultasjon 
med vår serviceavdeling vil ugyldiggjøre garantien.

Garantien er 24 måneder, gjelder for nye varer ved førstegangskjøp og 
starter på faktura eller leveringsdato. I løpet av garantiperioden vil 
eventuelle defekter bli eliminert gratis.

Hvis det er mulig, vennligst oppbevar originalemballasjen i 
garantiperioden for å beskytte varene i tilfelle retur og ikke send noen 
varer til serviceavdelingen for frakt!Oppdager du en mangel, plikter du å melde fra til produsenten 

umiddelbart. Det er etter produsentens skjønn å oppfylle garantien ved å 
sende reservedeler eller reparere den. Hvis reservedeler sendes, er det en 
autorisasjon til å erstatte dem uten tap av garanti. Reparasjoner på 
installasjonsstedet er unntatt.

Å kreve garantitjenester resulterer ikke i en forlengelse av garantiperioden.

Krav om erstatning for skade som kan oppstå utenfor enheten (med 
mindre ansvar er fastsatt ved lov) er utelukket.

Treningsutstyr til hjemmet er ikke beregnet for kommersiell eller 
industriell bruk. Unnlatelse av å bruke tjenesten vil resultere i redusert 
garanti eller tap av garanti. Produsent:

Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Garantien gjelder kun material- eller fabrikasjonsfeil. I tilfelle av 
slitasjedeler eller skader forårsaket av misbruk eller upassende
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RPM og watt fra nivå 1 til nivå 24 for AL 2 varenr. 1107(B), 11072(B), 11071(B)

Nivå ⁄ rpm 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 7 15 24 34 46 61 74 90 111
2 8 16 26 37 50 67 82 100 124
3 9 18 31 45 60 80 98 120 146
4 10 22 36 52 70 93 114 140 168
5 11 24 40 59 80 107 131 160 192
6 1. 3 27 45 66 90 121 148 180 216
7 14 30 50 74 100 134 166 202 241
8 15 33 55 81 110 147 183 223 266
9 17 36 60 89 120 161 201 244 291
10 18 39 65 97 130 175 219 266 315
11 20 42 70 104 140 189 237 289 340

12 21 44 75 111 150 202 254 310 365
1. 3 22 47 80 118 160 215 270 330 390
14 23 50 85 125 170 230 286 350 414
15 25 52 90 133 180 243 302 369 438
16 26 55 94 140 190 256 318 389 462
17 27 58 99 146 200 269 334 408 486
18 28 61 104 153 210 282 350 426 510
19 30 64 109 161 220 295 365 446 534
20 31 67 114 169 230 308 382 464 558
21 32 70 118 176 240 321 398 484 580
22 34 72 122 182 250 334 414 506 602
23 35 74 127 189 260 347 430 526 625
24 37 76 131 196 270 361 446 548 649

Merknad:
1. Effektvisningen i watt ble kalibrert ved å bruke antall omdreininger per minutt (RPM) på pedalakselen og bremsemomentet (Nm).
2. Enheten ble fabrikkkalibrert før levering og oppfyller dermed kravene til klassifiseringen "Med høy visningsnøyaktighet". Hvis du er i tvil om enhetens 
visning, kontakt din selger eller produsent for å sjekke/justere enheten.
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DATAMASKININSTRUKSJONER "Test" : Du kan bruke denne knappen til å bestemme kondisjonskarakteren 
din etter treningsøkten.

FORESTILLING

PROGRAM:
Visning av innstilt program 1-21. Manual, program 1 – 10 = 
treningsprogrammer; Progr. 11-15 = individuelle brukerprogrammer; 
Program 16 = watt program; Progr. 17-20 = pulsprogrammer; Program 21 
= kroppsfettprogram)

LEVEL (motstandsnivå):
Visning av valgt tråkkemotstand fra nivå 1 - 24. Jo høyere tall, jo større 
motstand. Den tilknyttede stolpen har 12 stolper tilgjengelig. Hver stolpe 
inneholder to verdier (f.eks.: 3 streker er nivå 5 eller 6) Den nøyaktige 
verdien kan finnes i LEVEL-displayet. Denne tråkkemotstanden kan endres 
når som helst, i alle programmer, med

Endre tastene + og –, bortsett fra i Watt-program P16.

TID (tid) / WATT:
For innstilling / visning av tiden i minutter og sekunder opp til maksimalt 99:00 
minutter.
Forvalg i trinn på ett minutt / teller opp + ned i trinn på ett sekund. I 
programmene 1 - 20 minimum forhåndsinnstilt tid 5 minutter. 
Justeringsområde 5-99 min. Datamaskinen måler nøyaktig ytelsen som 
oppnås under trening. Displayet er i watt. Justeringsområde 30-350 watt. I 
program 16 vises målverdien her. Visning av tid og watt i automatisk 
veksling. Eller permanent ved å trykke på F-tasten.

RPM (rpm) / SPEED/ (km/t):
Visning av pedalomdreininger per minutt og hastighet i km/t i automatisk 
veksling. Eller permanent ved å trykke på F-tasten.

DIST (Avstand Km) / CAL (Kalorier kcal):
Display og standard for distanse og forbrente kalorier. Distansen kan 
legges inn fra 1 - 999 km. Ved å bruke gjennomsnittsverdiene beregner 
datamaskinen kaloriene, som vises i KCal. For å konvertere den bindende 
måleenheten for energi "Joule" til den ofte brukte spesifikasjonen

"Kalorier" bruker følgende formel: 1Joule = 0,239 cal, eller 1cal = 4,186J. 
Kaloriforbruket kan legges inn fra 10 - 990 kcal. Opp/ned-tellingen er i trinn 
på 0,1. Visning av distanse og ca kalorier i automatisk veksling. Eller 
permanent ved å trykke på F-tasten.

Datamaskinen til ERGOMETER er svært brukervennlig. Samtidig visning av 
alle funksjoner eliminerer bryet med å bytte frem og tilbake mellom de 
enkelte funksjonene, og du er alltid fullt informert om treningsprosessen 
med et øyeblikk. Denne enheten er en hastighetsuavhengig enhet. For å 
oppnå ytelsen du ønsker, regulerer datamaskinen bremsene uavhengig av 
tråkkfrekvensen i wattprogrammet (P16).

KM totalt (ODO)
Avstanden i km for alle treningsenheter vises. En spesifikasjon er ikke 
mulig. ODO-displayet kan tilbakestilles til null når som helst. For å gjøre 
dette, trykk på F-knappen og Start/Stopp-knappen samtidig i 2 sekunder.

PULSE (pulsvisning):
Den nåværende målte hjertefrekvensen vises her. Hvis en øvre pulsgrense er 
spesifisert, blinker displayet når den angitte verdien er nådd.

Slå på:
1) Plugg tilkoblingspluggen inn i adapterkontakten på enheten. Et pip 
høres - alle LCD-skjermsegmenter vises i 2 sekunder og er satt til 00.

eller
2) Støpselet er allerede i stikkontakten / enheten har slått seg av 
automatisk.
Ved å trykke på en hvilken som helst tast - eller ved minst én pedalrotasjon 
- slår datamaskinen seg på automatisk.

ØVRE PULSGRENSE/ALDER: Tilgjengelig i programmene 17-20 I 
programmene 17-19: Treningsprogram med 55 % / 75 % eller 95 % av 
makspuls. Så snart du skriver inn alderen din, beregner datamaskinen en 
varselpulsverdi som du aldri bør overskride (formel: (220 – alder) x 0,80). 
Når denne verdien er nådd, begynner pulsvisningen å blinke - du bør da 
umiddelbart redusere hastigheten eller belastningsnivået.

Innstillingsområde alder: 10-100.
I program 20: Visning av den individuelle målpulsen du har 
spesifisert.Hjertefrekvensinnstillingsområde: 60-240

Skru av:
Så snart enheten ikke er i bruk i mer enn ca 4 minutter, slår datamaskinen 
seg av automatisk. Etter å ha fullført opplæringen, trekk ut støpselet.

Motstandsprofil: Ønsket treningsvarighet kan forhåndsinnstilles i TIME-
området. Denne forhåndsinnstilte tiden er delt inn i 10 delintervaller av 
systemet. Hver stolpe på tidsaksen (horisontal) = 1/10 av den gitte tiden, 
f.eks: treningstid = 5 min = hver stolpe er 30 sekunder, treningstid = 10 min 
= hver stolpe = 1 min. Hver av de 10 stolpene tilsvarer til et slikt 
tidsintervall. Gjeldende tidslinje vises medBLITS merket. Hvis ingen tid er 
angitt, betyr hver tidslinje 3 minutter trening, dvs. etter 3 minutter hopper 
det blinkende displayet fra takt 1 til takt 2 osv. opp til totalt 30 minutter 
Hvis programmet stoppes i mellomtiden med Start /Stopp-knappen, Stand 
by tiden for å fortsette å telle derfra etter å ha trykket på Start/Stopp-
knappen igjen.

NØKLER

Totalt 5 knapper: START/STOPP, FUNKSJON (F), OPP (+), NED 
(-) og kondisjonstest (TEST).

"START STOPP" :
Treningsstart eller treningsavbrudd i det valgte programmet. 
Datamaskinen begynner ikke å telle før "START/STOPP"-knappen er trykket. 
Hvis "START/STOPP"-knappen holdes nede i mer enn 3 sekunder, 
tilbakestilles alle verdier til 00:00 i startposisjonen.

"F": Med enter- og bekreftelsestasten (F) bytter du fra ett inntastingsfelt til 
det neste. Den valgte funksjonen blinker. Med
+/- tasten skriv inn verdiene og bekreft dem ved å trykke på "F"-tasten 
igjen. Samtidig hopper det blinkende displayet til neste inntastingsfelt. 
Under trening kan funksjonene RPM og kalorier, samt hastighet og 
distanse vises kontinuerlig eller vekselvis ved å trykke på F-knappen.

høy stang = høy tråkkemotstand lav stang 
= lav tråkkemotstand hvert stangsegment 
inneholder 3 nivåer

hver av de 10 tidslinjene tilsvarer 1/10 
av den angitte treningstiden"+" og "-" : Bruk +/- tastene for å endre verdiene - kun blinkende 

informasjon kan endres i verdi.
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Pedalmotstand: Du kan bruke + / --knappen for å justere 
tråkkemotstanden når som helst - i alle programmer bortsett fra P16 watt-
programmet. Du kan se endringen i høyden på stangen og i LEVEL-
displayet - jo høyere stang, jo høyere motstand og omvendt. Hvert 
søylesegment representerer 3 nivåer (f.eks. 3 segmenter representerer 
nivåene 7, 8 + 9 eller 7 segmenter representerer nivåene 19, 20 + 21). Den 
valgte verdien vises av LEVEL-displayet.
Endringen påvirker gjeldende og følgende tidsposisjon. Høyden på 
stengene indikerer belastningen, ikke en terrengprofil.

Programsekvenser vises grafisk på displayet. Rekkefølgen til de enkelte 
programmene skjer i henhold til gjengivelsen av søylediagrammet i 
visningsfeltet, for eksempel program 5 = fjell / program 2 = dal osv. (hvor 
søylehøyden = motstand, tiden er fordelt over søylebredden)
• Etter å ha stilt inn programmet, pass på å trykke på "START/STOPP"-
knappen hvis du vil starte treningen. I utgangspunktet er ikke alle 
bestemte og viste verdier egnet for medisinske evalueringer.

Manuelt program Program 1 bølger Program 2 Valley

Program 3 Fetttap Program 4 rampe Program 5 fjell

Program 6 intervall Program 7 Cardio Program 8 plattformer

Program 9 trapper Program 10 rally

Brukerinnstillingsprogram 11 (U1) Brukerinnstillingsprogram 12 (U2) Brukerinnstillingsprogram 13 (U3)

Brukerinnstillingsprogram 14 (U4) Brukerinnstillingsprogram 15 (U5)

Program 16 watt kontroll Program 17 HRC (55 %) Program 18 HRC (75 %)

Program 19 HRC (95 %) Program 20HRC Program 21 Kroppsfett

1. 3
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program Håndbok:
dette programmet tilsvarer funksjonene til en vanlig treningssykkel. Tid, 
hastighet, rpm, distanse, watt, kcal og strømpuls vises permanent på 
displayet. Pedalmotstanden kan stilles inn manuelt ved å bruke + og - 
knappene. Alle verdier skal betjenes manuelt - ingenting gjøres

automatisk regulering. Still inn treningsparametrene tid/distanse/kalorier/
øvre pulsgrense ved å trykke på F-knappen.

Legge merke til:

1. En feilmelding Err2 vises hvis håndpulssensorene ikke berøres 
umiddelbart under analysen.
2. Programforslagene er kun basert på bestemte kroppsfettdata og 
representerer et hjelpemiddel for målrettet trening.

Program 1 - 10: Fitness
Ulike treningsprogrammer er spesifisert her. Hvis ett av disse 
programmene velges, skjer en automatisk programsekvens som inkluderer 
forskjellige intervaller. Inndelingen foregår i vanskelighetsgrader og i 
tidsintervaller. Du kan imidlertid gripe inn i programmet når som helst for 
å endre pedalmotstand eller tid. Det er også et tilsvarende søylediagram i 
displaypanelet. Still inn treningsparametrene tid/distanse/kalorier/øvre 
pulsgrense ved å trykke på F-knappen.

Program 11 - 15: individuelle treningsprogrammer
Her kan du legge inn og trene dine forskjellige motstandsprofiler (U1-U5). 
Stille inn treningsparametrene tid/distanse/kalorier/puls øvre grense ved å 
ringe opp med F-knappen.

Program 16: watt program
Her kan du legge inn din individuelle wattspesifikasjon. Innenfor et visst 
toleranseområde justeres tråkkemotstanden automatisk av datamaskinen 
- uavhengig av tråkkfrekvensen - slik at du alltid er i den angitte sonen. Still 
inn treningsparametrene tid/distanse/kalorier/øvre pulsgrense ved å 
trykke på F-knappen.

Program 17 - 19:
Etter å ha angitt alderen din, beregner datamaskinen automatisk din 
maksimale hjertefrekvens og, avhengig av programmet, den tilsvarende 
treningsmålfrekvensen - justert til 55 % / 75 % eller 95 %. Denne 
målverdien vises. Pedalmotstanden justeres automatisk av datamaskinen 
for å holde seg innenfor denne målfrekvensen.

FEILMELDINGER:
Hver gang datamaskinen starter på nytt, utfører den en rask helsetest. Hvis 
alt ikke er i orden, indikerer han mulige feil:

E 1 Dette tegnet og en varseltone vises når ledningene er feil tilkoblet eller 
det er et problem med motstandsinnstillingen. Kontroller alle 
kabelforbindelser, spesielt ved pluggene. Etter å ha rettet feilen, trykk og 
hold "Start/Stopp"-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille systemet til 0.

FEILMELDING:
Hver gang datamaskinen startes på nytt, kjører den en hurtigtest for 
funksjonalitet. Hvis noe ikke er i orden, indikerer det mulige feil:
E 1 Dette symbolet og en varseltone vises hvis ledningen er feil tilkoblet eller det 
er en feil i motstandsinnstillingen. Kontroller alle kabelforbindelser, spesielt ved 
kontaktene. Etter å ha eliminert feilen, trykk og hold "Start/Stopp"-knappen i 3 
sekunder for å tilbakestille systemet.

Program 20: Target -trening puls THR
Her kan du spesifisere din personlige - optimale treningspuls THF. 
Tråkkemotstanden justeres automatisk av datamaskinen innenfor et visst 
toleranseområde, slik at du alltid er innenfor den angitte pulssonen.

Program 21: kroppsfettprogram
Her kan du gjennomføre en kroppsfettanalyse og motta et individuelt 
treningsforslag.
Bruk F-knappen for å velge personopplysningene (Brukernr. (Bruker) = 1-8, 
Høyde (høyde) = 120-250 cm, Kjønn = mann/kvinne, Alder (Alder) = 10-99 
år, Vekt (vekt ) =20-200 kg) etter hverandre og still dem til dataene dine ved 
å bruke +/- knappene.
Trykk deretter på start/stopp-knappen og ta tak i håndpulssensorene for å 
måle kroppsfett.
Etter ca 10 sekunder vises kroppsfettresultatet i %, BMI og BMR samt 
forslag til treningsprogram. For å avslutte kroppsfettprogrammet trykker 
du på start/stopp-knappen én gang og for å starte treningsprogrammet 
trykker du på start/stopp-knappen igjen.

FITNESS NOTAT / RECOVERY PULSE FUNKSJON
Ditt ergometer gir deg muligheten til å vurdere din individuelle kondisjon i 
form av en "kondisjonskarakter". Måleprinsippet bygger på at hos friske, 
veltrente synker pulsen raskere innen en viss tid etter trening enn hos 
friske, mindre veltrente. Forskjellen mellom pulsen ved slutten av 
treningsøkten (startpuls) og pulsen ett minutt etter endt treningsøkt 
(sluttpuls) brukes til å bestemme kondisjonstilstanden. Start denne 
funksjonen først etter at du har trent en stund. Før du starter 
pulsgjenopprettingsfunksjonen, må du få vist din nåværende puls ved å 
plassere hendene på håndpulssensorene.

1.Trykk på "Test"-knappen og plasser deretter begge hendene på 
sensorene for å måle pulsen din.
2. Datamaskinen går i STOPP-modus, et stort hjertesymbol vises i midten 
av displayet og den automatiske restitusjonspulsmålingen startes.

3. Tiden i displayet begynner å telle ned fra 0:60
4 Displayet viser startpulsen ved begynnelsen av målingen. Her er 
gjennomsnittet av de fire høyeste pulsverdiene de siste 20 sekundene. før 
du trykker på treningsknappen.
5. Den nåværende målte pulsverdien vises i "Pulse"-feltet.
6. etter ett minutt har tiden sunket til 0:00 og et akustisk signal høres. 
Sluttpulsen klokken 0:00 vises i "Puls"-feltet. Du kan nå ta hendene fra 
pulssensorene. Etter noen sekunder vil kondisjonskarakteren din fra F 1.0 - 
F 6.0 (skolekaraktersystem) vises på midten av displayet.

kroppsfett diagram

kjønn/alder undervektig Sunn lett
overvektig

overvektig overvektige

Mann/ ≤ 30 < 14 % 14 %~20 % 20,1 %~25 % 25,1 %~35 % > 35 %

Mann/ > 30 < 17 % 17 %~23 % 23,1 %~28 % 28,1 %~38 % > 38 %

Kvinne/ ≤ 30 < 17 % 17 %~24 % 24,1 %~30 % 30,1 %~40 % > 40 %

Kvinne/ > 30 < 20 % 20%~27% 27,1 %~33 % 33,1 %~43 % > 43 %
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PULSMÅLING:
1. Håndpulsmåling:
En metallkontaktplate, sensorene, er innebygd i venstre og høyre 
styrehåndtak.
Pass på at begge håndflatene alltid hviler på sensorene samtidig med 
normal kraft. Så snart en puls synker, blinker et hjerte ved siden av 
pulsdisplayet.
(Håndpulsmålingen er kun for orientering, siden bevegelse, friksjon, svette 
etc. kan føre til avvik fra selve pulsen. Noen få personer kan oppleve 
funksjonsfeil i håndpulsmålingen. Hvis du har problemer med 
håndpulsmålingen, vi anbefaler at du bruker en ekstern pulsmåler med 
cardio-bryststropp)

klaring i mm
(Treningsområde og sikkerhetsområde 
(omkrets 60 cm))

Treningsareal i mm
(for enhet og bruker)

Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring av ergometeret: Feilsøking:
Hvis du ikke kan rette opp feilen ved hjelp av informasjonen som 
er oppført, kontakt din forhandler eller produsenten.1. Rengjøring

Bruk kun en lett fuktig klut til rengjøring. Merk følgende: Bruk 
aldri bensin, tynner eller andre aggressive rengjøringsmidler for å 
rengjøre overflater, da dette vil forårsake skade.

Enheten er kun egnet for privat hjemmebruk og for innendørs 
bruk. Hold enheten ren og fuktig unna enheten.

problem Mulig
Opprinnelig årsak

løsning

Datamaskinen
skrur på
ved å trykke
en knapp gjør det ikke
en.

Ingen strømadapter
plugget eller
stikkontakter
ingen spenning.

Kontroller om 
strømforsyningsenheten er 
koblet til riktig, eventuelt med 
en annen forbruker, om 
stikkontakten er strømførende.

2. Oppbevaring
Koble fra strømforsyningen hvis du ikke har tenkt å bruke enheten 
på mer enn 4 uker. Skyv setevognen mot styret og seterøret så 
langt inn i rammen som mulig. Velg et tørt oppbevaringssted i 
huset og påfør litt sprayolje på venstre og høyre pedalkulelager, 
på gjengen på styrets festeskrue og på hurtigfestet. Dekk til 
enheten for å beskytte den mot misfarging forårsaket av sollys og 
støv.

Datamaskinen
teller ikke og
skrur på
ved å begynne
av trening
ikke a.

savnet
sensor puls
på grunn av ikke
skikkelig
bedre eller mer avslappet

kontakt.

Kontroller pluggforbindelsen 
på datamaskinen og 
pluggforbindelsen i støtterøret 
for riktig plassering.

Datamaskinen
teller ikke og
skrur på
ved å begynne
av trening
ikke a.

savnet
sensor puls
på grunn av ikke
skikkelig
Over posisjon av
sensorer.

Skru av dekselet og kontroller 
avstanden fra sensoren til 
magneten. En magnet i 
pedalsveiven er på motsatt side 
av sensoren og må være mindre 
enn < 5 mm unna.

3. Vedlikehold

Vi anbefaler å kontrollere tettheten til skrueforbindelsene som er 
laget under montering hver 50. driftstime. Hver 100. driftstime 
bør du påføre litt sprayolje på venstre og høyre pedalkulelager, på 
gjengen på styrets festeskrue og på gjengen på hurtigfestet.

ingen puls
forestilling

Pulsplugg ikke
plugget inn.

Koble den separate 
kontakten fra pulskabelen til 
riktig kontakt på 
datamaskinen.

ingen puls
forestilling

Pulssensor ikke
skikkelig
tilkoblet

Skru av håndpulssensorene og 
kontroller pluggforbindelsene 
for riktig plassering og kablene 
for skader.
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opplæringsguide

For å oppnå merkbare fysiske og helsemessige forbedringer, må følgende 
faktorer tas i betraktning ved fastsettelse av nødvendig treningsinnsats:

Ytterligere informasjon om oppvarmingsøvelser, strekkøvelser eller 
generelle gymnastikkøvelser finner du i vårt nedlastingsområde på 
www.christopeit-sport.com

1. Intensitet:
Nivået av fysisk anstrengelse under trening må overstige punktet for 
normal anstrengelse uten å nå punktet for pust og/eller utmattelse. En 
passende referanseverdi for effektiv trening kan være pulsen. Under 
trening bør dette ligge i området mellom 70 % og 85 % av maksimal puls 
(se tabell og formel for bestemmelse og beregning).

I løpet av de første ukene bør pulsen ligge i det nedre området på 70 % av 
makspulsen under trening. I løpet av de påfølgende ukene og månedene 
bør pulsen økes sakte opp til den øvre grensen på 85 % av makspulsen. Jo 
større kondisjon treningen har, desto mer må treningskravene økes for å 
nå området mellom 70 % og 85 % av makspuls. Dette er mulig ved å 
forlenge varigheten av treningen og/eller øke vanskelighetsgraden. Hvis 
pulsfrekvensen ikke vises på dataskjermen eller du vil være på den sikre 
siden og vil sjekke pulsfrekvensen din, som kan vises feil på grunn av 
mulige applikasjonsfeil eller lignende, kan du bruke følgende verktøy:

en. Pulskontrollmåling på konvensjonell måte (skanning av pulsslag, for 
eksempel på håndleddet og telling av slag i løpet av et minutt). b. 
Pulskontrollmåling med egnede og kalibrerte pulsmålere (tilgjengelig fra 
medisinske forsyningsbutikker).

4. Motiverende
Nøkkelen til et vellykket program er regelmessig trening. Du bør etablere 
et fast tidspunkt og sted for hver treningsdag og forberede deg mentalt på 
treningen. Tren kun i godt humør og husk alltid målet ditt. Med 
kontinuerlig trening vil du dag etter dag merke hvordan du utvikler deg 
videre og kommer nærmere ditt personlige treningsmål bit for bit.

2. Frekvens:
De fleste eksperter anbefaler å kombinere et sunt kosthold, som må 
tilpasses etter treningsmålet, og fysisk trening tre til fem ganger i uken.

En normal voksen trenger å trene to ganger i uken for å opprettholde sin 
nåværende tilstand. For å forbedre tilstanden og endre kroppsvekten 
trenger han minst tre treningsøkter per uke. Selvfølgelig forblir en 
frekvens på fem treningsenheter per uke ideell.

3. Treningsdesign
Hver treningsøkt skal bestå av tre treningsfaser: 
«oppvarmingsfase», «treningsfase» og «nedkjølingsfase».
I "oppvarmingsfasen" bør kroppstemperaturen og oksygentilførselen økes 
sakte. Dette er mulig gjennom gymnastikkøvelser over en periode på fem 
til ti minutter.
Da bør selve treningen ("treningsfasen") begynne. Treningsbelastningen 
skal først være lett i noen minutter og deretter økes over en periode på 15 
til 30 minutter slik at pulsen ligger i området mellom 70 % og 85 % av 
makspuls.
For å støtte sirkulasjonen etter «treningsfasen» og for å forhindre 
muskelsår eller belastninger, må «nedkjølingsfasen» følges etter 
«treningsfasen». I denne perioden bør strekkøvelser og/eller lette 
gymnastikkøvelser utføres i fem til ti minutter.

Beregningsformler: maksimal hjertefrekvens

90 % av makspuls
85 % av makspuls
70 % av makspuls

=
=
=
=

220 - alder
(220 - alder) x 0,9 
(220 - alder) x 0,85 
(220 - alder) x 0,7

Oppvarmingsøvelser

Start oppvarmingsfasen ved å gå på stedet i minst 3 minutter, og gjør deretter følgende gymnastikkøvelser for å forberede kroppen på treningen
puree er. Dette

posisjon deretter e

Ta tak i høyre skulder bak 
hodet med venstre hånd og 
trekk litt i kroken på venstre 
arm med høyre hånd. Etter 
20 sek. bytte armer.

Bøy forover så langt som 
mulig og hold bena nesten 
rett. Pek fingrene mot tærne. 
2 x 20 sek.

Sitt på gulvet med ett bein 
rett og len deg fremover, 
prøv å nå foten med 
hendene. 2 x 20 sek.

Knel fremover i et bredt 
utfall og plasser hendene på 
gulvet for støtte. Skyv 
bekkenet ned. Bytt ben etter 
20 sekunder.

Etter oppvarmingsøvelsene løsner du armer og ben ved å riste dem litt.
Ikke bråstopp etter treningsfasen, men sykle komfortabelt uten motstand for å komme tilbake til normal pulssone. (Cool down) Vi anbefaler å gjenta 
oppvarmingsøvelsene på slutten av treningsøkten og avslutte treningsøkten med å riste ut ekstremitetene.
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