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4 Vi gratulerer deg med kjøpet av denne hjemmetreningsidrettsenheten og 
håper at vi vil ha stor glede av den. Vær oppmerksom på vedlagte 
merknader og instruksjoner og følg dem nøye ved montering og bruk.

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

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Side 18

Viktige anbefalinger og
Sikkerhetsinstruksjoner

Våre produkter er alle TÜV-GS testet og representerer derfor de høyeste 
gjeldende sikkerhetsstandardene. Dette faktum gjør det imidlertid ikke 
unødvendig å følge de følgende prinsippene strengt.

11.Bruk treningstøy og sko som egner seg for kondisjonstrening med 
maskinen. Klærne dine må være slik at de ikke kan feste seg under trening 
på grunn av formen (f.eks. lengden). Treningsskoene dine skal passe til 
treneren, må støtte føttene godt og ha sklisikre såler.

1.Monter maskinen nøyaktig som beskrevet i installasjonsveiledningen og 
bruk kun de vedlagte, spesifikke delene av maskinen. Før montering må du 
kontrollere at leveransen er fullstendig i forhold til leveringsmeldingen og 
at kartongen er fullstendig i forhold til monteringstrinnene i installasjons- 
og bruksanvisningen.

12. ADVARSEL!Hvis du merker en følelse av svimmelhet, kvalme, brystsmerter eller 
andre unormale symptomer, må du slutte å trene og kontakte lege.

1. 3.Glem aldri at sportsmaskiner ikke er leker. De må derfor kun brukes i 
henhold til formålet og av passende informerte og instruerte personer.2.Kontroller at alle skruer, muttere og andre koblinger sitter fast før du 

bruker maskinen for første gang og med jevne mellomrom for å sikre at 
treneren er i sikker stand. 14.Personer som barn, funksjonshemmede og funksjonshemmede bør kun 

bruke maskinen i nærvær av en annen person som kan gi hjelp og råd. Ta 
egnede tiltak for å sikre at barn aldri bruker maskinen uten tilsyn.

3.Sett opp maskinen på et tørt, jevnt sted og beskytt den mot fuktighet og vann. 
Ujevne deler av gulvet må kompenseres med egnede tiltak og av de 
medfølgende justerbare delene av maskinen hvis slike er montert. Sørg for at 
det ikke oppstår kontakt med fuktighet eller vann. 15.Sørg for at personen som utfører trening og andre personer aldri beveger 

eller holder noen deler av kroppen i nærheten av bevegelige deler.4.Plasser et egnet underlag (f.eks. gummimatte, treplate etc.) under 
maskinen dersom området på maskinen må beskyttes spesielt mot 
fordypninger, smuss etc.

16. Ved slutten av levetiden er dette produktet ikke tillatt å kaste sammen 
med vanlig husholdningsavfall, men det må leveres til et oppsamlingssted for 
resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter. Du kan finne symbolet 
på produktet, på instruksjonene eller på emballasjen.
Materialene er gjenbrukbare i henhold til deres merking. Med gjenbruk, 
materialutnyttelse eller beskyttelse av miljøet vårt. Spør den lokale 
administrasjonen om ansvarlig avfallsplass.

5.Før du begynner treningen, fjern alle gjenstander innenfor en radius på 2 
meter fra maskinen.

6.Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen, og bruk kun 
det medfølgende verktøyet eller egnet verktøy for å montere maskinen og for 
eventuelle nødvendige reparasjoner. Fjern svettedråper fra maskinen 
umiddelbart etter endt trening. 17.For å beskytte miljøet, ikke kast emballasje, brukte batterier eller deler 

av maskinen som husholdningsavfall. Legg disse i passende 
oppsamlingsbeholdere eller bring dem til et egnet innsamlingssted.7. ADVARSEL!Systemer for hjertefrekvensovervåking kan være unøyaktige. 

Overdreven trening kan føre til alvorlig helseskade eller til døden. Rådfør deg 
med lege før du starter et planlagt treningsprogram. Han kan definere den 
maksimale anstrengelsen (puls, watt, treningsvarighet osv.) som du kan utsette 
deg selv for og kan gi deg nøyaktig informasjon om riktig holdning under 
treningen, målene for treningen din og kostholdet ditt. Tren aldri etter å ha spist 
store måltider.

18.Denne maskinen er en hastighetsuavhengig maskin.

19.Romaskinen er utstyrt med 4 trinns motstandsjustering. Dette gjør det 
mulig å redusere eller øke motstanden og dermed treningsanstrengelsen. 
Plasser justeringsknotten (22) for motstandsinnstillingen mot fremsiden 
(mindre forspenning) reduserer trekkmotstanden og dermed 
treningsanstrengelsen. Plasser justeringsknappen (22) for 
motstandsinnstillingen mot baksiden (mer forspenning) øker 
trekkmotstanden og dermed treningsanstrengelsen.

8.Tren kun på maskinen når den er i riktig stand. Bruk kun originale 
reservedeler til nødvendige reparasjoner.ADVARSEL!Skift ut snekkedelene 
umiddelbart og hold dette utstyret ute av bruk til det er reparert.

9.Ved innstilling av de justerbare delene, vær oppmerksom på riktig posisjon og 
de merkede, maksimale innstillingsposisjonene og sørg for at den nylig justerte 
posisjonen er riktig sikret.

20.Denne maskinen er testet og sertifisert i samsvar med EN ISO 
20957-1:2013 + EN 957-7:1998 H/C. Maksimal tillatt belastning 
(=kroppsvekt) er angitt til 120 kg. Denne varens datamaskin samsvarer 
med de grunnleggende kravene i EMV-direktivet av 2014/30EU.

10.Med mindre annet er beskrevet i instruksjonene, skal maskinen kun 
brukes til trening av én person om gangen. Treningstiden bør ikke 
overstige 45 min./daglig.

21.Monterings- og bruksanvisningen er en del av produktet. Ved salg eller 
overføring til en annen person må dokumentasjonen følges med 
produktet.
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Deleliste – Reservedelsliste Cambridge II 
Bestillingsnr. 9903 Cambridge II „Svart 
utgave"Best.nr 1758

Kontroller etter å ha åpnet emballasjen at alle delene som vises i 
følgende monteringstrinn er der. Når du er sikker på at dette er 
tilfelle, kan du starte monteringen.
Ta kontakt med oss   hvis noen komponenter er defekte eller mangler, eller 
hvis du trenger reservedeler eller erstatninger i fremtiden:Tekniske data:Utgave: 01. 07. 2018

Internett-service- og reservedelsdatabase: 
www.christopeit-service.de• stimulerer de fleste brukeres muskler

• Elastisk-tau-system
• 4-veis justerbar motstand
• komfortabelt sete med glideruller
• sammenleggbar for å spare plass

• Datamaskin som viser tid, slag, slag per minutt og ca. kalorier
• Maks. kroppsvekt 120 kg
Plassbehov ca L 173, B 44, H 53 cm Plassbehov 
sammenleggbar ca L 110, B 44 x H 108 cm varer vekt = 
15Kg

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 / 60 67-0 
Telefaks: +49 (0) 20 51 / 60 67-44 e-
post: info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Dette produktet er laget kun for privat hjemmesportsaktivitet og er 
ikke tillatt for oss i et kommersielt eller profesjonelt område. Home 
Sport bruksklasse H/C
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Illu.

Nei.
Betegnelse Mengde Dimensjoner

mm
Knyttet til

illustrasjon nr.
ET-nummer
9903

ET-nummer
1758

1 Hovedramme 1 33-9903-01-SI 33-9903-01-SW
2 Stabilisator foran 1 1 33-9903-02-SI 33-9903-02-SW
3 Endestykke 4 2+47 36-9903-06-BT 36-9903-06-BT
4 Bolt M8x65 2 2 39-10001-CR 39-10001-CR
5 Buet skive 8//19 2 4 39-9966-CR 39-9966-CR
6 Fjærskive for M8 6 4+46 39-9864-VC 39-9864-VC
7 Kappemutter M8 2 4 39-9900-CR 39-9900-CR
8 Bolt M12x130 2 1+10 39-10504 39-10504
9 Vaskemaskin 24/12 4 8 39-9986-CR 39-9986-CR

10 Pedal 2 8 36-9903-05-BT 36-9903-05-BT
11 Skru 4x18 10 1. 3 39-10187 39-10187
12 Datamaskin 1 1. 3 36-9903-03-BT 36-9903-03-BT

13L Deksel venstre 1 1+13R 36-9903-41-BT 36-1758-11-BT
13R Deksel Høyre 1 1+13L 36-9903-42-BT 36-1758-12-BT
14 Bolt M8x62 4 1+18+19 39-10436 39-10436
15 Vaskemaskin 8//16 19 14+33+46+53 39-9862-CR 39-9862-CR
16 Bøssing 12x8x8,5 4 14 36-9903-07-BT 36-9903-07-BT
17 Peiling 608 16 18+54 36-9903-08-BT 36-9903-08-BT
18 Hjul 2 14 36-9903-09-BT 36-9903-09-BT
19 Tomgangshjul 2 20 36-9903-10-BT 36-9903-10-BT
20 Fast erme 1 1 36-9903-11-BT 36-9903-11-BT
21 Nylon mutter M8 7 14+53 39-9818-CR 39-9818-CR
22 Grep 2 24 36-9903-12-BT 36-9903-12-BT
23 Endestykke 3 1 36-9903 36-9903
24 Aksel 1 25 36-9903-13-BT 36-9903-13-BT
25 Peiling 6201 2 26 36-9903-14-BT 36-9903-14-BT
26 Hjul 1 25 36-9903-15-BT 36-9903-15-BT
27 U-formet skive 1 30 36-9903-33-BT 36-9903-33-BT
28 Taulås 2 32 36-9903-17-BT 36-9903-17-BT
29 Støpsel 2 32 36-9903-18-BT 36-9903-18-BT
30 Styre 1 32 33-9903-03-SI 33-9903-03-SW
31 Skumgrep 2 30 36-9903-19-BT 36-9903-19-BT
32 Tau 1 1+30 36-9903-20-BT 36-9903-20-BT
33 Stjernegrepsskrue 1 45 36-9903-21-BT 36-9903-21-BT
34 Bolt M10x80 1 1+45 39-10055-CR 39-10055-CR
35 Bøssing 12x8x20 3 53 36-9903-22-BT 36-9903-22-BT
36 Tilkoblingskabel 1 12+42 36-9903-23-BT 36-9903-23-BT
37 Vaskemaskin 10//20 2 34 39-9989-CR 39-9989-CR
38 Nøtt M10 1 34 39-9981-VC 39-9981-VC
39 Endestykke 1 1 36-9903-24-BT 36-9903-24-BT
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Illu.

Nei.
Betegnelse Mengde Dimensjoner

mm
Knyttet til

illustrasjon nr.
ET-nummer
9903

ET-nummer
1758

40 Justerbar fotpute 1 1 36-9903-25-BT 36-9903-25-BT
41 Putepute 2 45 36-9903-26-BT 36-9903-26-BT
42 Sensor 1 45 36-9903-27-BT 36-9903-27-BT
43 Skru 3x10 2 42 39-10127-SW 39-10127-SW
44 Firkantet hette 1 45 36-9903-28-BT 36-9903-28-BT
45 Seteramme 1 1 33-9903-04-SI 33-9903-04-SW
46 Skru M8x16 4 3 39-9888 39-9888
47 Stabilisator bak 1 45 33-9903-05-SI 33-9903-05-SW
48 Bolt M6x15 4 52 39-10120 39-10120
49 Fjærskive for M6 4 48 39-9868 39-9868
50 Vaskemaskin 6//12 4 48 39-10007-CR 39-10007-CR
51 Seteglide 1 52 33-9903-06-SI 33-9903-06-SW
52 Sete 1 51 36-9903-04-BT 36-9903-04-BT
53 Bolt M8x90 3 51 39-10445 39-10445
54 Hjul 6 53 36-9903-29-BT 36-9903-29-BT
55 Bolt M6x12 2 30 36-9805-44-BT 36-9805-44-BT
56 Vaskemaskin 6//16 2 55 39-10439 39-10439
57 Verktøysett 1 1 36-9903-30-BT 36-9903-30-BT
58 Installasjons- og treningsinstruksjoner 1 36-9903-31-BT 36-9903-31-BT
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Monteringsveiledning

Ta alle separate deler ut av emballasjen, legg dem på gulvet 
og kontroller at alle er der på grunnlag av pakningslisten i 
denne monterings- og bruksanvisningen. Vær oppmerksom på 
at en rekke deler er koblet direkte til hovedrammen og 
forhåndsmontert. I tillegg er det flere andre enkeltdeler som 
er festet til separate enheter. Dette vil gjøre det enklere og 
raskere for deg å montere utstyret. Monteringstid: 25 min.

Trinn 1:
Fest håndtakene (30) på gripeakselen (9).
1. Plasser håndtakene (30) ved gripeakselen (9) ved å skru dem

Steg 2:
Fest håndtakene (22) ved gripeakselen (24).
1. Plasser den fremre foten (2) i holderen foran hovedrammen (1) 
og skru den godt fast ved å bruke 2 vognbolter M8x65 (4), skiver 
(5), fjærskiver (6) og kapselmuttere (7) ).(

Trinn 3:
Fest pedalene (10) ved hovedrammen (1).

1. Sett en skive (9) og en pedal (10) på skruen (8) og 
pedalene (10) ved hovedrammen (1) i passende posisjon

Trinn 4:
Fest setet (52) ved seteskyveren (51) og den bakre foten (47) ved 
seterammen (45).

1. Plasser seteglideren (51) på baksiden av setet (52) slik at hullene 
mønstrer og skru den godt fast ved å bruke skrue M6x15 (48), 
skiver (50) og fjærskiver (49).
2. Sett den bakre foten (47) inn i holderen ved seterammen (45) og 
skru den godt fast ved å bruke 4 skruer M8x16 (46), skiver (15) og 
fjærskiver (6).
3. Skyv seterammen (45) gjennom setesleiden (51) som vist i figur 
trinn 4, slik at 4 trinser kan rulle inn på oversiden og 2 trinser kan 
rulle inn på undersiden av seterammen (45).
4. Fest puteputen (41) i passende posisjon på undersiden av 
seterammen (45).
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Trinn 5:
Fest seterammen (45) ved hovedrammen (1).

1. Plasser seterammen (45) mot hovedrammen (1) og koble 
sensorkabelen (42) med tilkoblingskabelen (36).
2. Plasser seterammen (45) inn i holderen til hovedrammen (1), slik at 
hullene mønstrer og skru seterammen (45) ved hovedrammen (1) løst 
ved å bruke skrue M10x80 (34), skive (37) ) og mutter (38). 
(Seterammen (45) bør enkelt foldes opp.)
3. Fest seterammen (45) under trening gjennom skru inn 
stjernegrepsskruen (33) i hovedrammen (1) og bruk skive (15).
4. Ta datamaskinen (12) som ble levert ut av emballasjen og sett 
inn batteriene (type “AA”-1,5 V pennceller) ved å se etter riktig 
polaritet på baksiden av datamaskinen (12). (Batterier til 
datamaskinen er ikke inkludert i denne varen. Kjøp dem på ditt 
lokale marked.) På bunnen av datamaskinen er det i midten en 
arrest som datamaskinen kan låses opp og fjernes fra dekselet.

Trinn 6:
Hvordan brette opp.

1. For å oppbevare gjenstanden, skru ut stjernegrepsskruen (33) og 
brett opp seterammen (45) til gjenstanden til vertikal posisjon. Sikre 
denne posisjonen med stjernegrepskrue (33) og skive (15) i riktig 
posisjon på siden av hovedrammen (1).

Trinn 7:
Sjekker

1. Kontroller korrekt installasjon og funksjon av alle skru- og 
pluggforbindelser. Installasjonen er dermed fullført.
2. Når alt er i orden, gjør deg kjent med maskinen ved lav 
motstandsinnstilling og gjør dine individuelle justeringer.
Merk:
Oppbevar verktøysettet og instruksjonene på et trygt sted, da disse kan 
være nødvendige for reparasjoner eller reservedelsbestillinger som blir 
nødvendige senere.
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Datamaskininstruksjoner 6. "SCAN"-funksjon:
Hvis denne funksjonen er valgt, vises gjeldende verdier for alle funksjoner 
suksessivt i en konstant sekvens ca. hvert 5. sekund.Den medfølgende datamaskinen gir den mest praktiske treningen. Hver verdi 

som er relevant for trening vises i et tilsvarende vindu.
Fra begynnelsen av treningsøkten vises nødvendig tid, distanse, roerslag, 
omtrentlig kaloriforbruk og slag totalt. Alle verdier telles fra null og 
oppover.
Datamaskinen slås på ved å trykke kort på "F"-tasten eller ganske enkelt ved å 
begynne treningen. Datamaskinen begynner å registrere og vise alle verdier. For 
å stoppe datamaskinen, bare slutt å trene. Datamaskinen stopper alle målinger 
og beholder de sist oppnådde verdiene. De sist oppnådde verdiene i 
funksjonene TID, ROWER, KALORIER lagres og treningen kan fortsette med disse 
verdiene når treningen gjenopptas.
Datamaskinen slår seg automatisk på ca. 4 minutter etter at treningen er 
stoppet. Alle verdier som er oppnådd frem til dette tidspunktet lagres og vises 
igjen når treningen gjenopptas. Det er da mulig å fortsette å trene fra disse 
verdiene.

Nøkler:
1. Mode/ „F“ -tast:
Et kort trykk på denne tasten gjør det mulig å bytte fra en funksjon til en 
annen. Den valgte funksjonen vises med et ikon i det respektive vinduet.

Holdes tasten nede lenger (ca. 3 sekunder), slettes alle sist oppnådde 
verdier med unntak av verdiene i "Schläge-Total"-displayet.

Viser:
1. "Zeit"-display:
Den aktuelle tiden vises i minutter og sekunder. Verdiene som 
sist ble oppnådd med denne funksjonen lagres.

2. "Ruderschläge"-display:
Gjeldende roingslag vises. Verdiene som sist ble oppnådd med denne 
funksjonen lagres

3. "Schläge/minutt" (slag per minutt) visning:
Gjeldende hastighet i slag per minutt vises. De sist nådde verdiene kan ikke 
lagres i denne funksjonen, som beskrevet ovenfor.
(Maks. visningsgrense er 199 slag per minutt)

4. "Kalorien"-skjerm:
Gjeldende status for forbrukte kalorier vises. Verdiene 
som sist ble oppnådd med denne funksjonen lagres.

5. "Schläge-Total"-display:
De gjeldende roslagene for alle treningsøktene vises. Verdiene som 
sist ble oppnådd med denne funksjonen lagres

Drifts- og treningsinstruksjoner

Øvelse 1

a) Begynn denne øvelsen med bena rett, knærne sammen og den 
øvre delen av kroppen oppreist.

b) Bøy fremover uten å bøye knærne, ta tak i håndtaket og trekk 
deg tilbake til den øvre delen av kroppen er oppreist igjen.
Viktig: Årespakene skal trekkes tilbake med armene (og ikke 
med kroppen) til hendene har nådd kroppen.

c) Før styret tilbake til startposisjonen igjen.
d) Hvil en stund og utfør deretter øvelsen på nytt, og gjenta den 

rolig og kontinuerlig.

Øvelse 2

a) Begynn denne øvelsen sittende oppreist med setet så langt frem 
som mulig og knærne bøyd.

b) Skyv tilbake med bena mens du holder knærne sammen og 
samtidig trekker styret mot deg.

c)Fortsett å trekke til bena er rette og hendene har nådd kroppen.

d) Slapp av i armer og ben og la setet gli fremover til du har nådd 
startposisjonen (a) igjen og gjenta øvelsen igjen.
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Treningsareal i mm (for 
hjemmetrener og bruker)

Fritt areal i mm
(Treningsområde og 
sikkerhetsområde (roterer 60 cm))

Rengjøring, kontroll og oppbevaring av hjemmesykkelen: Feilsøking
Hvis du ikke kan løse problemet med følgende informasjon, vennligst 
kontakt det autoriserte servicesenteret.1. Rengjøring

Bruk kun en mindre våt klut til rengjøring.
Forsiktighet:Bruk aldri benzen, tynner eller andre aggressive rengjøringsmidler 
for overflaterengjøring, da denne skaden forårsaket.
Enheten er kun for privat hjemmebruk og for bruk egnet 
innendørs. Hold enheten ren og fuktig fra enheten.

Problem Mulig årsak Løsning

Datamaskin
har ingen verdi
på Display if
du trykker på hvilken som helst

nøkkel.

Ingen batterier satt inn
eller batteriene er tomme

Kontroller plasseringen av 
batteriene ved batterirommet 
eller skift ut batteriene.

2. Oppbevaring

Ta ut batteriene fra datamaskinen mens du har tenkt at enheten ikke 
skal brukes i mer enn 4 uker. Fold opp seterammen til den er låst. Velg 
en tørr oppbevaring internt og spray litt olje på gjengen på 
styrebolten og på gjengen til hurtigutløseren for sammenleggbar 
funksjon. Dekk til sykkelen for å beskytte den mot å bli misfarget av 
sollys og skitten gjennom støv.

Datamaskinen er

teller ikke
data og gjøre
ikke bytte
på etter start
sykling.

Sensorimpuls
mangler base på
ikke godt plugget
forbindelse

Sjekk pluggforbindelsene på 
datamaskinen og under den 
sammenfellbare konstruksjonen.

3. Sjekker
Vi anbefaler hver 50. time å gjennomgå skrueforbindelsene for 
tetthet, som ble forberedt i monteringen. Hver 100. driftstime bør 
du spraye litt olje på gjengene på styreboltene og til gjengen på 
hurtigutløseren for å slå opp funksjonen.

Datamaskinen er

teller ikke
data og gjøre
ikke bytte
på etter start
sykling.

Sensorimpuls
mangler base på
ikke riktig posisjon
av sensor.

Sjekk avstanden mellom magnet 
og sensor. Magneten som er 
plassert ved setesliden skal kun 
ha mindre enn < 5 mm avstand 
mot sensorposisjonen.

17

En
ge

ls
k



Treningsinstruksjoner

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

4. Motivasjon
Nøkkelen til et vellykket program er regelmessig trening. Du bør sette fast 
tid og sted for hver treningsdag og forberede deg mentalt på treningen. 
Tren kun når du er i humør for det og alltid ha 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.

1. Intensitet:
Nivået av fysisk anstrengelse under trening må overstige nivået for normal 
anstrengelse uten å nå punktet for pust og/eller utmattelse. En passende 
retningslinje for effektiv trening kan tas fra pulsen. Under trening bør dette 
stige til området mellom 70 % til 85 % av maksimal pulsfrekvens (se 
tabellen og formelen for bestemmelse og beregning av dette).

I løpet av de første ukene bør pulsen forbli i den nedre enden av denne 
regionen, på rundt 70 % av maksimal puls. I løpet av de påfølgende ukene 
og månedene bør pulsen økes sakte til den øvre grensen på 85 % av 
maksimal puls. Jo bedre fysisk tilstand personen som utfører øvelsen har, 
desto mer bør treningsnivået økes for å holde seg i området mellom 70 % 
og 85 % av maksimal puls. Dette bør gjøres ved å forlenge treningstiden 
og/eller øke vanskelighetsgraden.

Hvis pulsfrekvensen ikke vises på dataskjermen eller hvis du av 
sikkerhetsgrunner ønsker å sjekke pulsfrekvensen, som kan ha blitt vist feil 
på grunn av feil i bruk osv., kan du gjøre følgende:
en. Pulsmåling på konvensjonell måte (føle pulsen ved håndleddet, for 
eksempel, og telle antall slag i ett minutt).
b. Pulsmåling med egnet spesialutstyr (tilgjengelig fra forhandlere som 
spesialiserer seg på helserelatert utstyr).

2. Frekvens
De fleste eksperter anbefaler en kombinasjon av helsebevisst ernæring, 
som må bestemmes ut fra treningsmålet ditt, og fysisk trening tre ganger i 
uken. En normal voksen må trene to ganger i uken for å opprettholde sitt 
nåværende tilstandsnivå. Det kreves minst tre treningsøkter i uken for å 
forbedre kondisjonen og redusere vekten. Selvfølgelig er den ideelle 
treningsfrekvensen fem økter i uken.

3. Planlegging av treningen
Hver treningsøkt bør bestå av tre faser: oppvarmingsfasen, treningsfasen 
og nedkjølingsfasen. Kroppstemperaturen og oksygeninntaket bør økes 
sakte i oppvarmingsfasen. Dette kan gjøres med gymnastikkøvelser som 
varer i fem til ti minutter.
Da bør selve treningen (treningsfasen) begynne. Treningsanstrengelsen 
bør være relativt lav de første minuttene og deretter heves over en periode 
på 15 til 30 minutter slik at pulsen når området mellom 70 % og 85 % av 
maksimal puls.
For å støtte sirkulasjonen etter treningsfasen og for å forhindre verkende 
eller anstrengte muskler senere, er det nødvendig å følge treningsfasen 
med en nedkjølingsfase. Dette bør bestå av tøyningsøvelser 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 nedlastingsområde under www. 
christopeit-sport.com

Beregningsformel: Maksimal pulsfrekvens = 220 - alder
(220 minus din alder) 
(220 - alder) x 0,9
(220 - alder) x 0,85 
(220 - alder) x 0,7

90 % av maksimal pulsfrekvens 
85 % av maksimal pulsfrekvens 
70 % av maksimal pulsfrekvens

=
=
=

Oppvarmingsøvelser (oppvarming)

Start oppvarmingen ved å gå på stedet i minst 3 minutter og utfør deretter følgende gymnastikkøvelser til kroppen for treningsfasen for å forberede deg 
deretter. Øvelsene overdriver det ikke og løper bare så langt til et lite drag kjentes. Denne stillingen vil holde en stund.

Rekk med venstre hånd bak 
hodet til høyre skulder og 
trekk med høyre hånd litt til 
venstre albue. Etter 20 sek. 
bytte arm.

Bøy deg frem så langt fram 
som mulig og la bena nesten 
strukket. Vis det med 
fingrene i retning mot tåen. 
2 x 20 sek.

Sett deg ned med det ene 
benet strukket ut på gulvet 
og bøy deg fremover og 
prøv å nå foten med 
hendene. 2 x 20 sek.

Knel i et bredt utfall 
fremover og støtt deg selv 
med hendene på gulvet. 
Press bekkenet ned. Bytt 
etter 20 sek ben.

Etter oppvarmingsøvelsene rister noen armer og ben løs.
Ikke fullfør treningsfasen brått, men sykle rolig noe uten motstand fra å gå tilbake til normal pulssone. (Cool down) Vi anbefaler at oppvarmingsøvelsene på 
slutten av treningen gjennomføres og å avslutte treningen med risting i ekstremitetene.
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