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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION TRÄNINGSFÖRESKRIFTER

Varannan vecka, mät dig själv och använd tabellen nedan 
för att registrera dina framsteg. Innan du skriver på den, 
gör så många kopior som du tror att du behöver. Vi 
föreslår att du förvarar dessa i en anteckningsbok. Du 
kommer att tycka att det är både informativt och 
motiverande att se tillbaka på vad du har gjort. Dessa data 
hjälper dig att kartlägga framtida träningsmål när du 
fortsätter att förbättra dig.

VARNING: Underlåtenhet att läsa och följa säkerhetsinstruktionerna i 
bruksanvisningen och videon kan resultera i MÖJLIGA ALLVARLIGA 
SKADA ELLER DÖDSFALL.

Mätplatser

Bröst
Midja

Buk

Biceps
(L/R)

Höfter

1) Innan du påbörjar detta eller något annat 
träningsprogram, rådfråga din läkare. Din läkare 
bör hjälpa dig att bestämma den målpulszon som är 
lämplig för din ålder och fysiska kondition. Vissa 
träningsprogram eller typer av utrustning kanske 
inte är lämpliga för alla människor. Detta är särskilt 
viktigt för personer över 35 år, gravida kvinnor eller 
de med redan existerande hälsoproblem eller 
balansstörningar.Om du tar medicin som kan 
påverka din hjärtfrekvens, en läkares råd är 
absolut nödvändigt.

9) Bär lämpliga kläder när du tränar.Träningskläder ska 
vara bekväma och lätta och ska ge rörelsefrihet. Bär 
bekväma atletiska skor gjorda av bra stöd med halkfria 
sulor, som löpar- eller aerobicsskor.

Låren
(L/R)

Kalvar
(L/R)

10) DENNA UTRUSTNING ÄR INTE FÖR ANVÄNDNING 
AV BARN.
Föräldrar och andra som ansvarar för barn bör vara 
medvetna om sitt ansvar eftersom barnens naturliga 
lekinstinkt och förkärlek för att experimentera kan 
leda till situationer och beteenden som 
träningsutrustningen inte är avsedd för.

Datum Vikt Bröst Biceps Midja Buk Höfter Låren Kalvar

2) Börja långsamt och gå vidare på ett förnuftigt 
sätt.Även om du är en erfaren motionär, börja med 
nybörjarpasset och bekanta dig med alla övningarna 
innan du går vidare till mer avancerade pass eller 
övningar. För bästa resultat, utför alla övningar i det 
tempo som visas i videon.

För att förhindra skador, förvara denna och all 
träningsutrustning utom räckhåll för barn. Följ 
dessa enkla regler:

– Håll barn borta från rum där du har din 
träningsutrustning.

3) Överansträng dig inte med detta eller något annat 
träningsprogram. Lyssna på din kropp och svara på 
alla reaktioner du kan ha. Du måste lära dig att skilja 
"bra" smärta, som trötthet, från "dålig" smärta, som 
gör ont.Om du upplever smärta eller tryck över 
bröstet, oregelbundna hjärtslag, yrsel, illamående 
eller andnöd, sluta träna omedelbart och kontakta 
din läkare omedelbart.

– Förvara träningsredskap i ett rum 
som kan låsas.

– Vet exakt var dina barn är när du tränar.

– Om du har små barn hemma, använd inte 
hörlurar när du tränar.

– Prata med dina barn om farorna med 
träningsutrustning.

4) Värm upp före något träningsprogram genom att göra 
5 till 10 minuters aerob aktivitet, följt av stretching.

11) Andas naturligt, aldrig hålla andan under en träning. 
Undvik överträning. Du borde kunna
att föra en konversation medan du tränar.

5) Inspektera utrustningen visuellt före VARJE användning. 
Använd aldrig utrustningen om utrustningen inte 
fungerar som den ska.

12) Svalka dig efter ett träningspass, med 5 till 10 
minuters långsam gång, följt av stretching.

6) VARA FÖRSIKTIG när du går på och av utrustningen. Ställ 
upp och använd din utrustning på ett stabilt, jämnt,
matta yta. Följ instruktionerna som visas i din video 
och enligt instruktionerna med övningarna på 
sidorna 44 till 82 för korrekt träningsteknik.

13) Endast en person åt gången bör använda denna 
utrustning.

14) Placera INTE händer, fötter eller främmande föremål på eller nära 
denna utrustning när den används av andra.Var försiktig så att 
du inte klämmer fingrar eller händer i rörliga delar när du ställer 
upp eller använder utrustningen.

7) Använd ENDAST denna utrustning för avsedd användning
som beskrivs i denna manual. Låt bli modifiera 
utrustningen eller använd tillbehör som inte 
rekommenderas av tillverkaren.

8) Ha gott om utrymme bakom och framför din 
utrustning. Det är viktigt att hålla barn, husdjur, 
möbler och andra föremål ur vägen när du 
använder din utrustning.
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KONTAKTTRÄNINGSBLAD SPECIFIKATIONER & DELAR

Sammansatta ungefärliga specifikationer: Dimensioner 
baseras på enheten som är inställd för användning.Enheten som visas kan skilja sig något från den 

köpta versionen. Alla monteringsanvisningar 
och övningar gäller fortfarande.

Använd dessa diagram

för att hålla reda på 
dina framsteg
tid. Innan du skriver
på dem, gör så 
många kopior som
du tror att du kommer

behöver. Vi föreslår
du förvarar dessa i en 
anteckningsbok. Du
kommer att tycka att det 

är både informativt och

motiverande till
se tillbaka på vad 
du har gjort.

HUR LÄNGE
(minuter)

HUR HÅRD
(RPE)*AKTIVITET DATUM HJÄRTFREKVENS

Längd: 52,75"
Bredd: 65"
Höjd: 81"

Produkt vikt: Cirka. 171 lbs.Max 
användarvikt: 300 lbs.

Inkluderar:
Tränings-DVD
Ab-rem
Kabelledare

NOTERA:

Alla platshänvisningar, såsom fram, bak, vänster eller 
höger, som görs i dessa instruktioner är från användaren 
som sitter på träningsredskapet och vänd framåt.

Kromremskivor

Lat Bar

HÖGER Höger övre ram
Vänster övre ram VÄNSTER

Dessa data hjälper dig 

att kartlägga framtiden

träningsmål när du 
fortsätter att förbättras.

+ Remskiva med logotyp

Top Cover Cap med logotyp

Höger justerare Perforerat lock
HUR LÄNGE

(minuter)
HUR HÅRD

(RPE)*AKTIVITET DATUM HJÄRTFREKVENS Vänster justerareRyggstödsstyre

Tvärstång
Vänster svängarm

Höger svängarm

+ Remskiva med logotyp

+ Vadderad remskiva
Ryggstöd

+ Kabel

+ Motståndscylinder

+ Handtag

Sittplats

Höger säte
Styre Vänster säte

Styre* RPE = värdering av upplevd ansträngning; detta betyder att du matchar ett numeriskt betyg (RPE) på 1-10, med hur du känner (RPE-
beskrivande betyg i diagrammet ovan). Ett betyg på 2 -3 är lika med en uppvärmnings- eller återhämtningsnivå av ansträngning; 4 - 5 
motsvarar måttlig till något utmanande; 6 -10 representerar en ansträngning som är något hård, till mycket hård.

+ Vadderad remskiva

m/skruv + Remskiva
Övre benstång

Benlyftrör

Bottenkåpa
Basram

Fotsele

Fotsele

Basplatta FRÄMRE Underbensstång

+ Dessa delar är desamma på både 
vänster och höger sida av motionären.
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UTRUSTNINGS VARNINGS-/VARNINGSETIKETTER PROGRESSIVT KARTIOVASKULÄRT TRÄNINGSPROGRAM

VIKTIG:
Notera placering
av följande
Varning/Försiktighet
Etiketter på din
Utrustning.

Träningsprogrammet som följer är ett progressivt träningsprogram för kardiovaskulär konditionering.
Den kan användas för alla aerobiska aktiviteter du väljer. Men kom ihåg att detta bara är riktlinjer.

Personer med medicinska tillstånd bör diskutera detta träningsprogram med sin läkare.FÖRSIKTIGHETSETIKET 1

VARNING
ETIKETT 1

VARNING KONDITIONERING
BAS

HUR OFTA HUR LÄNGE HUR HÅRD HUR HÅRDVECKA RPE BESKRIVANDE BETYG
Förvara alltid Lat Bar i sin hållare när 
den inte används.

(ggr i veckan) (minuter) (% hjärtfrekvens) (RPE)*

1 2 - 3 5 - 15 40 - 50 2 - 4 Något lätt till något svårt

VARNING
ETIKETT 1

2 2 - 3 5 - 15 40 - 50 2 - 4 Något lätt till något svårt
VARNINGSETIKET 1

VARNING
3 2 - 3 10 - 17 40 - 50 2 - 4 Något lätt till något svårt

4 2 - 3 10 - 17 50 - 60 2 - 4 Något lätt till något svårt

Underlåtenhet att läsa och följa 

säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen och 

videon kan resultera i MÖJLIGA ALLVARLIGA 

SKADA ELLER DÖDSFALL. HÅLL BARN BORTA. Max 

användarvikt 300 lbs. Byt ut denna etikett om den 

är skadad, oläslig eller borttagen. Endast för 

hushållsbruk.

5 3 15 - 20 50 - 60 2 - 4 Något lätt till något svårt

6 3 - 4 15 - 20 50 - 60 2 - 4 Något lätt till något svårt

RÖR PÅ SIG

BORTOM
GRUNDNIVÅ

KONDITION

HUR OFTA HUR LÄNGE HUR HÅRD HUR HÅRDVECKA RPE BESKRIVANDE BETYG(ggr i veckan) (minuter) (% hjärtfrekvens) (RPE)*

7 9 3 - 4 20 - 25 60 - 65 3 - 4 Måttlig till något hård
VARNING
ETIKETT 2 VARNINGSETIKET 2 10 13 3 - 4 21 - 25 65 - 70 4 - 5 Något svårt till hårt

VARNING 14 16 3 - 4 26 - 30 65 - 70 4 - 5 Något svårt till hårt
KRÄSNINGSRISK. Håll händerna fria 
när du monterar och demonterar. 17 19 3 - 5 26 - 30 70 - 75 4 - 5 Något svårt till hårt

20 23 3 - 5 31 - 35 70 - 75 4 - 5 Något svårt till hårt

24 27 3 - 6 31 - 35 70 - 75 4 - 5 Något svårt till hårt

UNDERHÅLL HUR OFTA HUR LÄNGE HUR HÅRD HUR HÅRDVECKA RPE BESKRIVANDE BETYG(ggr i veckan) (minuter) (% hjärtfrekvens) (RPE)*

Efter 46
månader 3 - 6 30 - 60 40 - 85 3 - 6 Lätt - Måttligt till något svårt

* RPE = värdering av upplevd ansträngning; detta betyder att du matchar ett numeriskt betyg (RPE) på 1-10, med hur du känner (RPE-
beskrivande betyg i diagrammet ovan). Ett betyg på 2 -3 är lika med en uppvärmnings- eller återhämtningsnivå av ansträngning; 4 - 5 
motsvarar måttlig till något utmanande; 6 -10 representerar en ansträngning som är något hård, till mycket hård.VARNING

ETIKETT 3

Smart Progression Topp aerob träning
VARNING
ETIKETT 3

VARNING
ETIKETT 5

När det gäller att gå vidare till en högre intensitetsnivå, 
längre varaktighet eller mer frekventa sessioner, är det 
bra att bara ändra ett av dessa element åt gången. Du 
löper en högre risk för överbelastningsskada om du 
samtidigt ökar mer än ett av dessa element. En 
konservativ men effektiv riktlinje är att öka intensiteten 
eller varaktigheten med högst cirka 5 procent. Du bör 
anpassa dig till denna ökning under en period av en eller 
två veckor och sedan överväga att ändra en av de andra 
variablerna (frekvens, varaktighet eller intensitet) eller gå 
vidare med den du har anpassat dig till.

Ingen kardiovaskulär aktivitet är bättre än en annan! 
Att manipulera hur hårt (intensitet), hur ofta 
(varaktighet) och hur länge (frekvens) du deltar i en viss 
aerob aktivitet avgör dess effektivitet eller brist på 
sådan. Och självklart måste du gilla det du gör. Välj den 
typ av aerob aktivitet som är rätt för dig genom att 
identifiera en eller flera typer av konditionsträning som 
du kan se dig själv hålla fast vid och njuta av resten av 
ditt liv. Ofta är den bästa aeroba träningen inte en, 
utan flera aktiviteter som är roliga och känns bra för 
din kropp. Utmärkta kardiovaskulära aktiviteter 
inkluderar, men är inte begränsade till, promenader, 
simning, vattenträning, jogging, löpning, 
längdskidåkning, inlines, rörelseträning i sidled 
(rutschbana), cykling, mountainbike och stegträning.

(6 platser)

VARNING
VARNING

Håll händerna
borta ifrån
remskivor och
rörliga delar.

VARNING
ETIKETT 5KRÄSNINGSRISK.

Håll händerna fria

under drift.

VARNING
ETIKETT 5
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PROGRESSIVT KARTIOVASKULÄRT TRÄNINGSPROGRAM UTRUSTNINGS VARNINGS-/VARNINGSETIKETTER

Hur ofta, hur länge och hur hårt Hur hård. Riktlinjer för aerob intensitet för friska vuxna 
är i allmänhet satt till 60 till 85 procent av 
hjärtfrekvensen. Men om du är ur form, kom ihåg att 
måttlig till låg nivå och konsekvent konditionsträning – 
långt under standardrekommendationerna som anges – 
kan resultera i betydande och gynnsamma effekter på 
din hälsa och avsevärt kan förbättra kardiovaskulär 
uthållighet.

VARNING
VARNING
ETIKETT 4

VARNINGSETIKET 7
ETIKETT 4 (2 platser) (2 platser)

De val du gör om frekvens (hur ofta), varaktighet (hur länge) 
och intensitet (hur hårt) som du kommer att träna på 
kommer direkt att påverka dina träningsresultat.

VARNING
ETIKETT 4

VARNING VARNING
Se till att stiftet är 
låst på plats innan 
du börjar träna.

När du utför stående 

övningar, placera fötterna 

stadigt på golvplattan.

Hur ofta. Om du vill se allvarliga förbättringar i din 
kondition, gå ner i vikt och utveckla en bra 
träningsbas måste du träna konditionsträning 3 till 6 
gånger i veckan.

Du kan använda följande beräkning för att 
bestämma vilken procentandel av din puls du 
arbetar med:

Om du precis har börjat ett program eller är ur form, låt 
inte dessa rekommendationer avskräcka eller vilseleda 
dig. Inse att konditionsträning två till tre gånger i veckan 
fortfarande kommer att resultera i betydande 
konditionsförbättringar och hälsofördelar. Ditt långsiktiga 
mål är att bygga upp till att träna ditt hjärta de flesta 
dagar i veckan.

% puls = (220 - ålder) x %.
Med denna beräkning skulle en 70 % puls för en 40-åring 
vara (220 - 40) x 70 % eller 126. Den här individen skulle 
alltså behöva nå 126 slag per minut för att motsvara en 
70 % puls.Hur länge. Hur länge du tränar beror på din nuvarande 

konditionsnivå. Återigen, om du precis har startat ett 
program eller är ur form, följ inte strikta 
läroboksrekommendationer. Börja istället med 5 till 10 
minuter en eller två gånger om dagen. Du kommer att se 
betydande konditionsförbättringar. Ditt långsiktiga mål är att 
bygga upp till en varaktighet på 30 till 60 minuter av 
kardiovaskulär aktivitet de flesta dagar i veckan.

Ovanstående är riktlinjer, personer med 
medicinska begränsningar bör diskutera denna 
formel med sin läkare.

VARNING
ETIKETT 7

VARNING
ETIKETT 7

VARNING
ETIKETT 5

VARNING
ETIKETT 2

VARNING
ETIKETT 6

VARNING
ETIKETT 6

VARNING
ETIKETT 5

VARNING
ETIKETT 6 VARNING

ETIKETT 8 (2 platser)
(6 platser) (2 platser)

VARNING VARNING VARNING
Innehåll under
tryck.
ÖPPNA INTE.
Håll borta från
värme och eld.Håll händerna

borta ifrån
remskivor och
rörliga delar. KRÄSNINGSRISK.

Håll händerna fria
när du flyttar
Justerarm.

VARNING
ETIKETT 9 FÖRSIKTIGHETSETIKET 2
(2 platser)

VARNING
VARNING

VARNING
ETIKETT 8

Vid transport för förvaring rekommenderar vi 
två personer att flytta denna enhet.TA INTE BORT

remskiva från detta
position efter enhet
är monterad.

VARNING
ETIKETT 9

VARNING
ETIKETT 9

VARNING
ETIKETT 5
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INTRODUKTION Hjärt- och kärlkonditionering

Grattis! Träning som utmanar hjärtat är en enkel del av ett 
träningsprogram – nästan alla kan gå, springa, löpband, 
klättra i steg eller cykla. Men att skapa ett progressivt, 
tidseffektivt och resultatorienterat konditionsprogram 
kräver lite planering. Ett korrekt utformat och 
konsekvent utfört kardiovaskulärt träningsprogram är 
en viktig del av ditt program om du vill förbättra din 
hälsa och gå ner i vikt, eller behålla en hälsosam livsstil.

Värmer upp och kyler ner

Grattis till ditt köp av Bio Force
dina livslånga träningsmål. Oavsett om det innebär att bygga en starkt definierad bröstkorg, smala sexiga ben eller 
skulptera hela kroppen, Bio Force® System kan hjälpa dig att få de resultat du önskar.

® Systemet! Du har precis tagit ett viktigt steg mot Uppvärmning och nedkylning är avgörande för ett 
balanserat och säkert träningsprogram. En ordentlig 
uppvärmning och nedkylning kan:

• Gör dina träningspass säkra och enklare att utföra,

• Begränsa risken för onödig stress på ditt hjärta,
• Gör dig redo för din aktivitet,

Biokraften® Exerciser är en solid utrustning som använder kväveladdade cylindrar för att ge dig 
motstånd genom en tränings hela rörelseomfång. Med över 100 kroppsformande övningar har du allt 
du behöver för att starta ditt eget träningsprogram för hela kroppen. Biokraften® låter dig tona och 
stärka de stora muskelgrupperna i din över- och underkropp. Detta är viktigt för alla – oavsett ålder, kön 
eller konditionsnivå.

• Förbättra din uthållighet och uthållighet (du tröttnar 
inte lika snabbt),Aerob träning

För att hjälpa dig komma igång har vi inkluderat den här grundliga instruktionsboken. Den innehåller Eric 
Lichters "8 veckors Body Transformation Plan", beskrivningar av hela Bio Force® övningar och en aerob 
träningsguide. Dessutom ingår Erics personliga träningsdiagram – ett "Big and Ripped"-pass för män och en 
"Long and Lean"-plan för kvinnor. Slutligen har du också Erics instruktionsvideo som innehåller tips om 
korrekt form och teknik tillsammans med en praktisk monteringsvideo och ett häfte om hälsosam kost. Dessa 
verktyg ger dig en kärngrupp av övningar och tränings- och kostplaner som hjälper dig att få resultat.

• Minska risken för skada,
• Öka njutningen av dina träningspass, och

Aerob träning är nyckeln till att bygga ett starkare 
hjärta och kan minska dina chanser för hjärtsjukdomar, 
samt bränna massor av fett och kalorier. Aerob träning 
är all aktivitet som du kan hålla på i flera minuter eller 
längre och som ökar din puls. Aktiviteter som har 
potential att konditionera hjärtat involverar vanligtvis 
de stora musklerna i höfter, lår och skinkor. Exempel 
inkluderar promenader, vandring, jogging, löpning, 
cykling, inlinesåkning, simning, längdskidåkning och 
trappor.

• Hjälper dig att hålla fast vid ditt hälso- och 
träningsprogram.

Uppvärmning

Se till att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant. För att förebygga skador och maximera prestandan 
rekommenderar vi att varje träningsperiod börjar med en 
uppvärmning. Din uppvärmning bör försiktigt förbereda 
dina muskler för den kommande ansträngningen. Börja 
med att göra 5 till 10 minuters skonsam träning som gradvis 
ökar din puls och mjukar upp dina muskler. Din 
uppvärmningsövning bör vara aerob till sin natur och 
endast kräva en enkel, oförmörd rörelseomfång. Detta bör 
följas av 5 till 10 minuters stretching. Se sträckorna på 
sidorna 40 och 41 i denna handbok. Pressa dig aldrig 
bortom en punkt av lätt spänning eller ansträngning. Håll 
dina rörelser mjuka, rytmiska och kontrollerade.

Om du under användningen av ditt system har några frågor om programmet, vänligen kontakta din lokala 
distributör. Som alltid har du vår personliga försäkran om att vi vill ha din fulla belåtenhet. När allt kommer 
omkring är din framgång också vår framgång! Fördelar med aerob träning
Vänliga hälsningar, Hälsofördelarna med aerob träning inkluderar 

följande:
Bio Force
1-800-668-0471
Måndag till fredag, 8:30 till 17:00, EST

®, Kundservice 1. Ett starkare och friskare hjärta.

2. Ökat HDL. Detta "goda" kolesterol hjälper till att 
hålla dina artärer urkopplade och friska.

3. Sänkt totalkolesterol. Detta är skräpet i ditt 
blod som kan täppa till dina artärer.

4. Sänkt blodtryck. Även måttlig träning 
kan hjälpa.

Cool Down och Stretching

Ditt träningspass bör följas av en nedkylning. 
Nedkylningen bör bestå av 5 till 10 minuters långsam 
gång följt av stretching. Se sträckorna på sidorna 40 
och 41 i denna handbok. Pressa dig aldrig bortom en 
punkt av lätt spänning eller ansträngning. Håll dina 
rörelser mjuka, rytmiska och kontrollerade.

5. Minskad risk för hjärtinfarkt och stroke.
VIKTIGT: Denna bruksanvisning är den auktoritativa informationskällan om din Bio 
Force® Motionär. Läs den noggrant och följ alla instruktioner. 6. Minskat kroppsfett och en förmåga att hjälpa dig att 

nå din önskade vikt. Du kommer att bli en bättre 
fettförbrännare och bränna många kalorier varje 
pass.

7. Minskad risk för diabetes.
8. Minskade känslor av ångest, spänningar och 
depression.

9. Förbättrad sömn.

10. Högre nivåer av energi. Effektiv leverans och 
användning av blod och syre är nyckeln till ökad 
kraft och prestation.
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR MONTERINGSANVISNINGAR
ABS & NEDRE RYGG

109 SIDOBÖJNING SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Stå mot sidan. Fötter höftbredd 
isär på basen. Ta tag i ett handtag 
med insidan. Handtag

RÖRELSE: Böj bålen i sidled, bort från 
handtaget. Paus vid slutet av rörelsen. 
Återgå till startposition.

NOTERA:

Alla platshänvisningar, såsom fram, bak, vänster eller 
höger, som görs i dessa instruktioner är från användaren 
som sitter på träningsredskapet och vänd framåt.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armen rak. Böj bålen i sidled, 
snarare än att dra med armen. Dra 
ihop magen för att stabilisera 
ryggraden. Utför på båda sidor.

VÄNSTER

HÖGERTRÄNADE MUSKELGRUPPER: Buken, sneda,
laterala böjare

SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

110 SITTA RYGGRAD
FÖRLÄNGNING

SITTPLATS: På botten
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt vänd ram. Grepphandtag framför 
bröstet. Dra armbågarna till midjan.

Handtag
RÖRELSE: Förläng ryggraden. Paus vid slutet 
av rörelsen. Återgå till startposition. RÖRLIG remskiva

POSITIONER
TIPS: Lyft bröstkorgen och förläng ryggraden medan du 
förlänger den. Förläng inte ryggraden för mycket. Håll 
armbågarna nära kroppen. Undvik att dra med 
armarna. Dra ihop magen för att stabilisera nedre 
delen av ryggen.

BAK

FRÄMRE
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Spinalextensorer
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

TIPS Ibland innehåller våra produkter komponenter som är försmorda på fabriken. Vi 
rekommenderar att du skyddar golv, eller allt annat som delarna kan komma i 
kontakt med, med tidningspapper eller tyg.

Se till att du har läst manualen helt och hållet och lokalisera alla delar och 
verktyg som visas på sidan 8.

Produkten behöver ca. 83” vid tiltning för transport. Se till att du har 
ordentligt utrymme innan du monterar. Vi rekommenderar att du 
monterar din utrustning i det område du ska använda den!

VARNING! Vid transport för förvaring rekommenderar vi att två personer 
flyttar enheten.

Alla muttrar och bultar är monterade framtill bakåt – och lämnar muttern på baksidan.

Vissa enheter kan behöva lyftas av 2 personer.
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BIO KRAFT ®ÖVNINGAR MONTERINGSANVISNINGAR
VAPEN

105 TRICEPS MED KROPP
FÖRLÄNGNING

SITTPLATS: Överst
Placera

VI FÖRESLÅR ATT DU SAMLER BIOKRAFTEN
VAR DU SKA ANVÄNDA DEN.

® MOTIONÄR

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Böj ena armbågen och 
sträck dig över kroppen för att greppa 
handtaget vid motsatt axel.

Delar som används i

STEG 1
Handtag

Basram
RÖRELSE: Dra ut armbågen och tryck på handtaget 
framför kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

4 insexbultar (M8 x 25 mm)

5 mm insexnyckelTIPS: Håll armbågen i axelhöjd. Böj inte 
handleden när du sträcker ut armbågen. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor.

Basplatta m/kuddar

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

STEG 1 – Montering av basram

a. Vänd på basramen med varningsetiketterna nedåt.
b. Placera basplattan på basramen i änden mittemot rullarna. Se 

till att den böjda kanten på basplattan är vänd utåt med 
dynorna uppåt.

c. Rikta in hålen i bottenplattan och basramen och fäst delarna 
med 4 insexbultar. Dra åt dem med den medföljande 
insexnyckeln.

Vänd basenheten med höger sida uppåt på golvet (varningsetiketter 
uppåt).

Basrammontering Rullar

1c 1c

1c 1c

Dynor

4 insexbultar (M8 x 25 mm)

Basplatta

5 mm insexnyckel
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MONTERINGSANVISNINGAR BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
VAPEN

Delar som används i

STEG 2
102 TVÅARM BAKÅT

GRIP TRICEPS
TILLBAKA

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Tvärstång

Perforerad
Omslag

START: Stativ vänd ram. Grepphandtag i 
underhandsgrepp med handflatorna uppåt. 
Böj armbågarna 90 grader.

Handtag

Stöd
Stavar RÖRLIG remskiva

POSITIONER2 insexbultar
(M10 x 112 mm)

RÖRELSE: Dra ut armbågarna och dra handtagen 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

TIPS: Håll armarna nära sidorna av kroppen. 
Låt inte handlederna böjas när du trycker 
bakåt. Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Luta dig inte framåt medan du 
trycker bakåt. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

Upprätt ram
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

STEG 2 – Montering av stående ram

a. Vänd på den upprättstående ramen så att den vilar på stödstängerna och 
varningsetiketterna vända nedåt. 103 TRICEPS DIPS SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

b. Lägg det perforerade locket och tvärstången på plats 
ovanpå ramen och rikta in hålen. Du bör kunna se 
varningsetiketten på tvärbalken.

START: Stå bortvänd. Grepphandtag i 
midjehöjd. Böj armbågarna 90 grader. 
Kablar bakom armarna. Handtag/Lat Tower

Placerac. Sätt in 2 insexbultar genom de yttre hålen i tvärstången, det perforerade 
locket och den upprättstående ramen. Lägg till Acorn Nuts på bultarna 
och dra åt för hand.

RÖRELSE: Dra ut armbågarna och tryck ner 
handtagen. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Obs: Dra åt bultarna för hand för enklare inriktning av 
ramsektionerna och remskivan. De kommer att säkras senare.

TIPS: Håll armarna nära sidorna av kroppen. 
Tryck ner och något framåt. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Undvik att runda 
ryggraden framåt medan du trycker ner. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen.

(M10 x 112 mm)
Allen Bolts

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps, främre deltoider, 
pectoralis2b-c

2c SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare2c Alla muttrar och bultar 
är monterade framtill
torear – lämnar
muttern på baksidan.

Tvärstång

104 ENARM
TRICEPS DIPS

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stå bortvänd. Ta tag i ett 

handtag i midjehöjd. Böj armbågen 
90 grader. Kabel bakom arm.

M10
Ekollonnöt

på baksidan

Handtag/Lat Tower
PlaceraM10

Ekollonnöt
på baksidan Perforerad

Omslag

RÖRELSE: Dra ut armbågen och tryck ner 
handtaget. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armen nära sidan av kroppen. Tryck 
ner och något framåt. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Undvik att 
runda ryggraden framåt medan du trycker 
ner. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps, främre deltoider, 

pectoralis
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

Upprättstående rammontering
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR MONTERINGSANVISNINGAR
VAPEN

99 ENARMA TRICEPS
TILLBAKA

SITTPLATS: Av
Delar som används i

STEG 3BENLYFT: Av Ryggstödsstyre
med Allen Bolts
(M8 x 40 mm)

START: Stativ vänd ram. Ta tag i ett handtag i 
överhandsgrepp med handflatan nedåt. Böj 
armbågen 90 grader. Luta dig lite framåt 
och placera den andra handen på 
ryggstödet.

TILLBEHÖR:
Handtag

Ryggstöd
Ram

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Dra ut armbågen och dra handtaget 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

Ryggstöd med insexbultar 
(M8 x 15 mm)

TIPS: Håll armen nära sidan av kroppen. Låt 
inte handleden böjas när du trycker bakåt. 
Håll rak ryggrad medan du lutar dig 
framåt. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.

5 mm insexnyckel

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

STEG 3 – Montering av ryggstödsram
a. Ta bort bultarna från ändarna på ryggstödsstyret.
b. Fäst ryggstödsstyret på den lilla tvärstången överst på 

ryggstödsstödramen med de 2 insexbultarna som du just tog bort. Dra 
åt dessa bultar med den medföljande insexnyckeln.

100 ENKELARM REVERSE
GRIP TRICEPS KICCKBACK

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
START: Stativ vänd ram. Ta tag i ett handtag 
i underhandsgrepp med handflatan 
uppåt. Böj armbågen 90 grader. Luta dig 
lite framåt och placera den andra handen 
på ryggstödet.

TILLBEHÖR: c. Vänd på ryggstödet och ta bort bultarna från baksidan.
Handtag d. Vänd på ryggstödsramen så att flikarna vilar plant mot 

ryggstödet. Se till att toppen av ryggstödet (änden med 
logotypen på) är i den övre änden av ryggstödets stödram 
(änden med handtaget) som visas nedan och till höger.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Dra ut armbågen och dra handtaget 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

Säkra ryggstödet på plats genom att föra in de 4 
insexbultarna som du just tog bort i steg 3c genom 
flikarna på ryggstödets stödram och in i 
ryggstödet. Dra åt dem med den medföljande 
insexnyckeln.

Ryggstöd S
Ram

upport

TIPS: Håll armen nära sidan av kroppen. Låt 
inte handleden böjas när du trycker bakåt. 
Håll rak ryggrad medan du lutar dig framåt. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. 
Utför på båda sidor.

3c-d BOTTEN

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat Små

Tvärstång
Ryggstöd

Styre
3d

Flikar 3d

FlikarRyggstöd
Ram

3b 5 mm
Allen

Rycka
TOPP

101 TVÅARMA TRICEPS
TILLBAKA

SITTPLATS: Av

TabsBENLYFT: Av 3b Ryggstöd
med Allen

Bultar

SmåSTART: Stativ vänd ram. Grepphandtag i 
överhandsgrepp med handflatorna nedåt. 
Böj armbågarna 90 grader.

TILLBEHÖR: Konsol Tvärstång
Handtag 5 mm insexnyckelBOTTEN

Konsol
RÖRELSE: Dra ut armbågarna och dra handtagen 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER 3d

3d (Flik syns inte)

TIPS: Håll armarna nära sidorna av kroppen. 
Låt inte handlederna böjas när du trycker 
bakåt. Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Luta dig inte framåt medan du 
trycker bakåt. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

(Flik syns inte)
TOPP

Bultar borttagna
från Ryggstöd

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande Kompletterad ryggstödsenhet
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MONTERINGSANVISNINGAR BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
VAPEN

Delar som används i

STEG 4

Ryggstöd
Stödram

hopsättning

96 SPLIT GRIP TRICEPS
TRYCK NER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 

på basen. Grepphandtag i midjehöjd. Böj 
armbågarna 90 grader.

Handtag/Lat Tower
Placera

RÖRELSE: Dra ut armbågarna och tryck ner 
handtagen. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Upprätt ram
hopsättning

TIPS: Håll armarna nära sidorna av kroppen. Tryck 
ner handtagen och något bakåt. Behåll en 
upprätt hållning under hela träningen. Undvik 
att runda ryggraden framåt medan du trycker 
ner. Dra ihop magen för att stabilisera bålen.Vänster och höger toppram

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare2 insexbultar med M10 ekollonmuttrar

(M10 x 72 mm)6 insexbultar med 
M10 fjäderbrickor

(M10 x 30 mm)

Basram
hopsättning 2 insexbultar med M10 ekollonmuttrar

(M10 x 57 mm)

97 ENARMA TRICEPS
TRYCK NER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 

isär på basen. Ta tag i ett handtag i 
överhandsgrepp med handflatan nedåt. 
Böj armbågen 90 grader.

Handtag/Lat Tower
Placera

STEG 4 – Montering av 

huvudramskomponenterna

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Dra ut armbågen och tryck ner 

handtaget mot låret. Paus i botten av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågen till 
startpositionen.

a. Lyft försiktigt upp den 
upprättstående ramenheten på 
den bakre tvärbalken på 
basramenheten och se till att 
tvärstången och den perforerade
Omslaget är vänt mot framsidan.

TIPS: Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Rör inte överarmen när du sträcker ut 
armbågen. Behåll en upprätt hållning under 
hela träningen. Undvik att runda ryggraden 
framåt medan du trycker ner. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

Upprätt ram
hopsättning

(Tvärstången

vänd framsidan)
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

Säkra den på plats med 4 
insexbultar med fjäderbrickor. 
Dra åt för hand.

4a

VARNING Insexbultar med
Fjäderbrickor
(M10 x 30 mm)

4a 98 ENKELARM REVERSE
GRIP TRICEPS
TRYCK NER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Bakre kors
MedlemUpprättstående rammontering är tung. Använda sig av

2 personer för Main Frame Montering. START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Ta tag i ett handtag i 
underhandsgrepp med handflatan uppåt. 
Böj armbågen 90 grader.

Handtag/Lat Tower
Placera

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Förläng armbågen och tryck ner 
handtaget mot låret. Paus i botten av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågen till 
startpositionen.

Basram
hopsättning

TIPS: Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Rör inte överarmen när du sträcker ut 
armbågen. Behåll en upprätt hållning under 
hela träningen. Undvik att runda ryggraden 
framåt medan du trycker ner. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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VAPEN

93 ENARM
OVERHEAD TRICEPS
FÖRLÄNGNING

SITTPLATS: Överst
Placera b. Ställ in ryggstödsramenheten på plats genom 

att rikta in hålen i botten med hålen i 
mitttvärbalken på basramenheten. Säkra den 
på plats med 2 insexbultar med fjäderbrickor. 
Dra åt för hand.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

Ekollon

Nötter i
tillbaka

Ryggstöd
Stödram

hopsättning
START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag 
bakom huvudet. Peka armbågen framtill i 
axelhöjd.

Handtag*

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Tvärstång

RÖRELSE: Dra ut armbågen och tryck på handtaget 
ovanför. Paus vid toppen av rörelsen. Böj tillbaka 
armbågen till startpositionen.

c. Rikta in hålen i toppen av ryggstödets 
stödram och mitthålen i tvärstången. 4c

Allen Bolts
(M10 x 57 mm)TIPS: Håll armbågen i startposition under 

hela träningen. Öppna inte armbågen åt 
sidan. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Undvik att luta eller rotera åt sidan 

när du sträcker ut armen. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

Sätt i 2 insexbultar och lägg till Acorn Nuts. 
Dra åt för hand.

4b
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

94 STÅENDE TRICEPS
TRYCK NER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Lat

4b Basram
hopsättning

Allen Bolt med
Fjäderbrickor
(M10 x 30 mm)

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip latstång i överhand, 
axelbrett grepp med handflatorna nedåt. 
Böj armbågarna 90 grader.

Bar/Lat Tower
Placera

4d d. Med insexnyckeln, dra åt de 
6 basrambultarna vid 
denna tidpunkt.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Dra ut armbågarna och tryck ner 

stången mot låren. Paus i botten av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen. Basram

hopsättning

TIPS: Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Rör inte överarmarna när du sträcker ut 
armbågarna. Behåll en upprätt hållning under 
hela träningen. Undvik att runda ryggraden 
framåt medan du trycker ner. Dra ihop magen för 
att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

Vänster och höger

Toppramar
Kromremskivfästen

vänd inåt95 REVERSE GRIP TRICEPS
TRYCK NER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Lat

e. Sätt in den vänstra och högra övre 
ramen i toppen av den 
upprättstående ramen med 
kromremskivan vända inåt.

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip lat bar i underhand, axelbrett 
grepp med handflatorna uppåt. Böj 
armbågarna 90 grader.

Bar/Lat Tower
Placera

RÖRLIG remskiva
POSITIONER Säkra dem med 2 insexbultar och 

ekollonmuttrar. Dra åt för hand.RÖRELSE: Dra ut armbågarna och tryck ner 
stången mot låren. Paus i botten av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen.

Allen Bolt
(M10 x 72 mm)

4e

Ekollon
Nöt Alla muttrar och bultar monterade 

framtill bakåt – lämnar muttern på 
baksidan.

TIPS: Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Rör inte överarmarna när du sträcker ut 
armbågarna. Behåll en upprätt hållning under 
hela träningen. Undvik att runda ryggraden 
framåt medan du trycker ner. Dra ihop magen för 
att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande
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VAPEN

Delar som används i

STEG 5
90 SITTANDE HANDLEDSKURL SITTPLATS: På botten

PlaceraFRÄMRE

START: Sitt bortvänd. Luta dig framåt och vila 
underarmarna på nedre lår. Grepphandtag i 
underhandsgrepp med handflatorna uppåt och 
handlederna utsträckta.

Phillips-bultar (M6 x 30 mm) - - - - - - - - - - - - - - Mitthål BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

BAK Handtag

RÖRELSE: Böj handlederna och böj handtagen 
mot underarmarna. Paus vid toppen av 
rörelsen. Förläng handlederna till 
startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERLocklock med Phillips-bultar (M6 x 30 mm)

och Phillips-skruvar (ST4,2 x 19 mm) Yttre hål

Phillips skruvar för yttre hål
(ST4,2 x 19 mm)

TIPS: Luta dig framåt med rak rygg. Runda inte 
övre eller nedre ryggraden. Undvik att böja 
armbågar eller lyfta underarmarna medan du 
böjer handlederna. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

STEG 5 – Montering av lockkåpa

a. Ta bort de 2 (M6 x 30 mm) Phillips-bultarna från det övre locket för det 
perforerade locket med den medföljande Phillips-skruvmejseln och 
separera de främre och bakre delarna.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

Obs: Cover Cap med Bio Force topp 
framtill.

® Logotypen går på

b. Sätt på topplocket genom att skjuta spåret i det över kanten på det 
perforerade locket. Du kan behöva knacka den på plats.

91 SITTER BAKÅT
HANDLEDSKURL

SITTPLATS: På botten
Placera
BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:Sätt den bakre delen av det övre locket på plats. Fäst de två tillsammans 

med de 2 (M6 x 30 mm) Phillips-bultarna som du just tog bort i steg 5a 
och sätt tillbaka dem i de två mitthålen.

START: Sitt bortvänd. Luta dig framåt och vila 
underarmarna på nedre lår. Grepphandtag i 
överhandsgrepp med handflatorna nedåt 
och handlederna böjda.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONERFäst den bakre kåpan på ramen med 2 st (ST4,2 x 19 mm) Phillips-

skruvar, för in i de 2 yttre hålen. Dra åt bultarna med den medföljande 
Phillips-skruvmejseln.

RÖRELSE: Dra ut handlederna och böj handtagen 
mot underarmarna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Böj handlederna till startposition.

c. Upprepa objekt a och b för den nedre locket. TIPS: Luta dig framåt med rak rygg. Runda inte 
övre eller nedre ryggraden. Undvik att böja 
armbågar eller lyfta underarmarna när du 
sträcker ut handlederna. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Underarmsförlängare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

5b
Perforerad

Omslag
92 SITTER OVERHEAD

TRICEPS FÖRLÄNGNING
SITTPLATS: Överst
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag 
bakom huvudet. Peka armbågarna 
fram i axelhöjd. Handtag

RÖRELSE: Dra ut armbågarna och tryck på 
handtagen ovanför. Paus vid toppen av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågarna till 
startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armbågarna i startposition under 
hela träningen. Öppna inte armbågarna åt 
sidorna. Håll handlederna raka. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

5c

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Triceps
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande
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fatmutter (6 mm) och
Insexbult (5 mm)Stolsstöd

Ram Benlyftrör
87 BÖJD STÅNG

BICEPS CURL
SITTPLATS: Av Delar som används i

STEG 6 & 7BENLYFT: Av Avtagbart ben
RörSTART: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 

basen. Grip latstången i underhandsgrepp 
med tummarna vända utåt.

TILLBEHÖR: Lat
Stång/Främre position

RÖRELSE: Böj armbågarna och rullstången mot 
framsidan av axlarna. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

(5 mm)
Allen Wrench

TIPS: Håll armbågarna på sidorna av 
bröstkorgen. Sväng inte armbågarna framåt 
medan du curlar. Behåll en upprätt hållning 
under hela träningen. Undvik att luta bålen 
bakåt medan du böjer armarna. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

(6 mm)
Allen Wrench

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

Övre och nedre benstång
FörsamlingarSittplats

STEG 6 – Sätesmontering Konsol Stolsstöd
Ram88 BÖJD STÅNG BAKÅT

BICEPS CURL
SITTPLATS: Av

a. Ta bort bultarna från botten av 
sätet.

Lång dragstift
BENLYFT: Av

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip latstången i överhandsgrepp 
med tummarna vända inåt.

TILLBEHÖR: Lat M8 x 15 mm
Insexbultar (4)Stång/Främre position Lägg stolsstödsramen på botten 

av sätet och se till att den långa 
dragstiftet och fästet är vända i 
samma riktning som den smala 
änden av sätet.

RÖRELSE: Böj armbågarna och rullstången mot 
framsidan av axlarna. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

6a

TIPS: Håll armbågarna på sidorna av 
bröstkorgen. Sväng inte armbågarna framåt 
medan du curlar. Behåll en upprätt hållning 
under hela träningen. Undvik att luta bålen 
bakåt medan du böjer armarna. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

Sätt i de 4 insexbultarna du just tog 
bort från botten av sätet.
Dra åt med den medföljande insexnyckeln 
(5 mm).

Kort
Hitch PinTRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmssträckare Säte Montering

Avtagbar
Benrör
Konsol

SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

b. Ta bort den långa dragstiftet från 
sätesstödsramen.

89 SITTANDE
KONCENTRATION
RINGLA

SITTPLATS: På botten
Placera

Häng upp sitsenheten på de övre dubbarna på 
ryggstödsstödramen.Dubbar

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

VIKTIGT: Se till att fästet på sätesenheten 
sitter säkert över dubben.START: Sitt bortvänd. Luta dig framåt och 

vila en arm på insidan av knät. Ta tag i ett 
handtag i underhandsgrepp med 
handflatan uppåt.

Handtag
För in den långa dragstiftet genom hålen under 
dubbarna för att säkra sätesenheten på plats.RÖRLIG remskiva

POSITIONER
Kort

Hitch Pin Lång
Hitch Pin

RÖRELSE: Böj armbågen och böj handtaget mot 
framsidan av axeln. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armen till startposition.

6c c. Ta bort den korta dragstiftet från 
sätesstödsramen.6b

Skjut in det avtagbara benröret i den öppna 
änden av sätesenheten med fästet enligt bilden.TIPS: Luta dig framåt med rak rygg. Runda 

inte övre eller nedre ryggraden. Håll 
överarmen i stabil position på benet. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor.

Sätt tillbaka den korta dragstiftet genom hålen i 
sätesenheten och det avtagbara benröret.TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmsböjare

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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84 ENARM
STÅENDE
HAMMAR CURL

SITTPLATS: Av
Avtagbar
Benrör BENLYFT: Av

STEG 7 – Montering av fotrör
TILLBEHÖR:

START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip ett handtag i neutralt 
grepp med tummen vänd framåt.

Handtag
Benlyft
Rör

a. Placera toppen av benlyftröret i fästet på
7a det avtagbara benröret. RÖRLIG remskiva

POSITIONER
Obs: Hålen i toppen av benlyftröret har bussningar och 
varningsetiketten är vänd mot sätet.

RÖRELSE: Böj armbågen och böj handtaget mot 
framsidan av axeln. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armen till startposition.

För in cylindermuttern genom det 
avtagbara benröret och benlyftröret. 
Lägg till insexbulten och dra åt den 
med insexnyckeln (5 & 6 mm) som 
medföljer.

TIPS: Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågen framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Undvik att luta bålen åt sidan när 
du böjer armen. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

Fatmutter med insexbult

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

Avtagbar
Benrör

85 STÅENDE
REVERSE CURL

SITTPLATS: Av

Övre benstång BENLYFT: Av
START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Grepphandtag i överhandsgrepp 
med tummarna vända inåt.

TILLBEHÖR:

b. Ta bort benstångslocket och skumdynan från 
ena änden av den övre benstången och för in 
den genom hålen i mitten av fästet på det 
avtagbara benröret.

Handtag

RÖRELSE: Böj armbågarna och böj handtagen 
mot framsidan av axlarna. Paus vid toppen 
av rörelsen. Sänk armarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Byt ut skumdynan och benstångslocket.
Benlyft
Rör 7bVIKTIGT: Se till att benstångslocket är 

hela vägen på benstången.
TIPS: Håll armbågarna på sidorna av 
bröstkorgen. Sväng inte armbågarna framåt 
medan du curlar. Behåll en upprätt hållning 
under hela träningen. Undvik att luta bålen 
bakåt medan du böjer armarna. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

Obs: Den övre benstången är längre än den 
nedre. TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmssträckareSkum

Vadderac. Ta bort benstångslocket och skumdynan från ena 
änden av den nedre benstången. För in den genom 
en uppsättning hål i botten av benlyftröret.

SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

Byt ut skumdynan och benstångslocket. (Vrid för att 
enkelt ta bort.)

7c
86 ENARM

STÅENDE
REVERSE CURL

SITTPLATS: Av

Underbensstång BENLYFT: Av
Obs: Se sidan 29 för lämplig justering 
av benstången.

TILLBEHÖR:
Ben Bar Cap START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär 

på basen. Ta tag i ett handtag i 
överhandsgrepp med tummen vänd inåt.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågen och böj handtaget mot 

framsidan av axeln. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armen till startposition.

TIPS: Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågen framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Undvik att luta bålen åt sidan när du 
böjer armen. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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81 STÅENDE BICEPS
RINGLA

SITTPLATS: Av Delar som används i

STEG 8BENLYFT: Av
START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag i 
underhandsgrepp med tummarna 
vända utåt.

TILLBEHÖR:
Handtag Upprätt ram

hopsättning

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågarna och böj handtagen 

mot framsidan av axlarna. Paus vid toppen 
av rörelsen. Sänk armarna till startposition.

Skiftnycklar

Vänster sving

ÄrmTIPS: Håll armbågarna på sidorna av 
bröstkorgen. Sväng inte armbågarna framåt 
medan du curlar. Behåll en upprätt hållning 
under hela träningen. Undvik att luta bålen 
bakåt medan du böjer armarna. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

Högersving
Ärm

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare Vänster justerare Höger justerare

Sexkantsbult

(M8 x 49 mm)Sexkantsbult

(M8 x 49 mm) Motstånd
Cylindrar82 ENARM

STÅENDE BICEPS
RINGLA

SITTPLATS: Av 2 sexkantsbultar (M8 x 20 mm)

med 2 små brickor
2 sexkantsbultar (M8 x 20 mm)

med 2 stora brickor
BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd 
isär på basen. Ta tag i ett handtag i 
underhandsgrepp med tummen vänd 
utåt.
RÖRELSE: Böj armbågen och böj handtaget mot 
framsidan av axeln. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armen till startposition.

Handtag STEG 8 – Installation av svängarmarna och cylindrarna

Top Cross
Medlem

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Står bakom Bio Force ® Motionär
a. Med kalibreringsnumren framåt, skjut den högra svängarmen 

på stödstången på den övre tvärbalken på den 
upprättstående ramen.

8a

TIPS: Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågen framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Undvik att luta bålen åt sidan när 
du böjer armen. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

Använd en stor platt bricka och sexkantsbulten för att säkra den 
högra svängarmen och dra åt den med en 13 mm skiftnyckel.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmsböjare
b. Lyft ratten på den högra justeraren samtidigt som du skjuter 

den på svängarmen. Skjut den till siffran 20. Siffrorna är 
markerade på framsidan av svängarmen.

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

Knopp Vänster eller höger kommer att indikeras precis under 
ratten på justerarens baksida och kalibreringsnumret måste 
visas genom fönstret på justerarens framsida.83 STÅENDE HAMMAR

RINGLA
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Grepphandtag i neutralt grepp med 
tummarna vända framåt.

TILLBEHÖR:
Handtag

Nedre kors
Medlem

RÖRELSE: Böj armbågarna och böj handtagen 
mot framsidan av axlarna. Paus vid toppen 
av rörelsen. Sänk armarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER Höger justerare

8c

c. Med varningsetiketten vänd utåt, placera botten av 
motståndscylindern på stödstången på den nedre 
tvärbalken på den upprättstående ramen med toppen av 
cylindern placerad till höger om enheten. Använd en av de 
små platta brickorna och sexkantsbultarna för att säkra 
botten av motståndscylindern. Dra åt bulten med den 
medföljande skiftnyckeln.

TIPS: Håll armbågarna på sidorna av 
bröstkorgen. Sväng inte armbågarna framåt 
medan du curlar. Behåll en upprätt hållning 
under hela träningen. Undvik att luta bålen 
bakåt medan du böjer armarna. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

Motstånd
Cylinder

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

Basram
hopsättning
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Alla muttrar och bultar är 
monterade framtill bakåt – och 

lämnar muttern på baksidan.

78 RAK ARM
DRA TILLBAKA

SITTPLATS: Av

M8 x 49 mm sexkantsbult

och M8 Acorn Nut

BENLYFT: Av
START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grepphandtag framför kroppen 
med tummarna uppåt.

TILLBEHÖR:
Handtag

d. Lyft den högra svängarmen och 
motståndscylindern för att passa in 
toppen av cylindern mot botten av den 
högra justeraren. Rikta in de två delarna 
och anslut med en sexkantsbult och 
ekollonmutter och se till att muttern är 
bakåt.

RÖRELSE: Dra armarna rakt bakåt bakom 
kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. Återgå 
till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

8d

TIPS: Håll armbågarna raka. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Luta dig inte 
eller luta dig inte framåt. Håll handlederna 
raka medan du drar dig tillbaka. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på båda 
sidor.

8d

Höger
Svängarm

Dra åt den med medföljande skiftnycklar.

e. Upprepa steg 8a - d för vänstersidan.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Bakre deltoider, latissimus
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

79 ROTATORMANSCHETT -
DIAGONAL EXTERN
ROTATION

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Stå mot sidan. Grepphandtag över 
kroppen med utvändig arm. Ta tag i 
ryggstödet med insidan av handen.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Vrid axeln utåt och dra 

armen diagonalt över kroppen. 
Paus vid slutet av rörelsen. Återgå 
till startposition.

STEG 9 – Fästa remskivor TIPS: Håll armbågen nästan rak när du 
öppnar armen. Böj inte handleden. 
Håll axlarna raka. Vrid inte bålen åt 
sidan. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

Delar som används i

STEG 9

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Externa axelrotatorer
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

12 kabelledare
10 små bussningar

2 stora bussningar
80 ROTATORMANSCHETT -

DIAGONAL INTERN
ROTATION

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Stå mot sidan. Grepphandtag 
framför kroppen med insida arm. Placera 
handen utvändigt på höften.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Vrid axeln internt och dra 

armen diagonalt över kroppen. 
Paus vid slutet av rörelsen. Återgå 
till startposition.6 insexbultar

(M10 x 107 mm)

6 ekollonnötter (M10) TIPS: Håll armbågen nästan rak medan 
du drar armen över kroppen. Böj inte 
handleden. Håll axlarna raka. Vrid inte 
bålen åt sidan. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

6 remskivor

(4 med logotyper,

2 utan logotyper)
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Invändiga axelrotatorer
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande
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a. Ta de 2 remskivorna utan Bio Force® Logotyper, 4 små bussningar, 4 kabelledare och båda till den nedre 
baksidan av ramen med 2 insexbultar och 2 ekollonmuttrar.75 ROTATORMANSCHETT - LÅG 

YTTRE ROTATION
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

OBS: Placera den plana sidan av kabelledaren bort från remskivan. Se bild 9a.
START: Stå mot sidan. Böj utvändig armbåge 
90 grader och grepphandtag framför 
midjan. Ta tag i ryggstödet med insidan av 
handen.

b. Använd 4 små bussningar, 4 kabelledare och 2 remskivor med Bio Force® Logotyper och montera dem på den övre 
ramen med logotyperna vända mot varandra. Använd de 2 angivna insexbultarna och 2 acornmuttrar.Handtag

OBS: Placera den plana sidan av kabelledaren bort från remskivan. Se bild 9b.
RÖRLIG remskiva

POSITIONERRÖRELSE: Vrid armen utåt utåt. Paus vid 
slutet av rörelsen. Återgå till 
startposition.

c. Använd 2 små bussningar, 2 stora bussningar, 4 kabelledare och 2 remskivor med Bio Force® Logotyper och 
montera dem nära svängarmarnas ändar - med logotypen vänd utåt och de stora bussningarna mellan 
kabelstyrningen och svängarmarna. Använd de 2 angivna insexbultarna och 2 acornmuttrar och se till att 
muttern är bakåt.

TIPS: Håll armbågen mot kroppen medan 
du roterar axeln. Undvik att lyfta 
överarmen från bålen. Håll axlarna raka. 
Vrid inte bålen åt sidan. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför på båda 
sidor.

OBS: Placera den plana sidan av kabelledaren bort från remskivan. Se bild 9c.

OBS: För steg 9a-c – Alla muttrar och bultar är installerade
fram - till - bak - lämnar muttern på baksidan.

Små
Bussning

Remskiva
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Externa axelrotatorer Toppram
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare Små

Bussning9b

9b Allen Bolt
(M10 x 107 mm) Ekollonnöt

(M10)
76 ROTATORMANSCHETT -

INRE ROTATION
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Kabel
Guide

(platt sida)

Kabelguide
(platt sida)

START: Stå mot sidan. Böj insidan av armbågen 
90 grader och grepphandtag framför midjan. 
Placera handen utvändigt på höften.

Handtag

9c Små
Bussning Remskiva

RÖRLIG remskiva
POSITIONER Allen Bolt

(M10 x 107 mm)

Stor
BussningRÖRELSE: Vrid armen internt över 

kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. 
Återgå till startposition.

Gunga
Ärm

Kabel
Guide

(platt sida)
TIPS: Håll armbågen mot kroppen 
medan du roterar axeln. Undvik att 
dra överarmen över bålen. Håll 
axlarna raka. Vrid inte bålen åt sidan. 
Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.

9c
Kabel
Guide

(platt sida)

Ekollonnöt
(M10)

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Invändiga axelrotatorer
9a

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
Allen Bolt

(M10 x 107 mm)Ekollonnöt
(M10)

Små
Bussning77 ROTATORMANSCHETT - HÖG 

YTTRE ROTATION
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Små
Bussning Remskiva

utan
Logotyp

Kabel
Guide

(platt sida)
START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Böj ena armbågen 90 
grader vid axeln. Grepphandtag med 
handflatan nedåt.

9a
Handtag Kabelguide

(platt sida)

Botten av
Upprätt ram

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Utvändigt rotera axeln, dra handen 

ovanför armbågen. Paus vid toppen av 
rörelsen. Återgå till startposition. Delar som används i STEG 10 STEG 10 – KabelmontageKrom

RemskivaTIPS: Håll armbågen i axelhöjd medan du 
roterar. Håll handleden rak. Dra inte armen 
bakåt eller rotera inte bålen. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

a. Sträck ut och lossa kabeln. Skjut 
kromremskivan till ena änden 
av kabeln. Skjut de andra 2 
remskivorna till den andra 
änden av kabeln. Detta hjälper 
till att hålla kabeln otrasslad
under strängning.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Externa axelrotatorer
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

Remskiva (2) Axelbult
(M8 x 110 mm)

Ekollonnötter (M8)
(fortsättning på nästa sida)
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M8 x 110 mm
Axelbult b. Använd en axelbult och ekollonmutter för att fästa 

kromremskivan på fästet på den högra övre ramen enligt 
bilden. Håll den stora klämman framåt och muttern bakåt. 
Chrome-remskivan måste kunna vridas.

72 ENARMSSIDA
FRAMHÖJNING

SITTPLATS: Överst
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

Stort klipp START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen vid sidan, tummen vänd in.

Dra ner kabeln över remskivan på den övre ramen, precis 
ovanför det perforerade locket.

Handtag
RÖRELSE: Lyft armen framför kroppen. 
Paus vid toppen av rörelsen. Sänk 
armen till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERObs: Du kan behöva en stege för att nå så här högt.

TIPS: Lyft armen till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågen nästan rak. Låt inte 
handleden böjas när du lyfter. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

M8 Acorn Mutter

10b Krom
Remskiva Strängning av kabeln

1. För kabeln genom den bakre 
kabelguiden först, sedan genom den 
främre kabelguiden. Kabeln måste 
vara på utsidan av de övre och nedre 
stödstavarna och på insidan av den 
nedre bakre remskivan.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

Bakre kabel
Guide

Främre kabel
Guide2. Gå runt den nedre remskivan 

genom att dra kabeln genom 
den främre kabelguiden. Dra 
sedan kabeln genom baksidan
Kabelguide.

73 SITTIDS SIDA HÖJNING SITTPLATS: Överst
PlaceraStringkabel bakom

Svängarm - på utsidan 
av den övre och nedre 
stödstången

1
START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
armar i sidorna, tummarna vända framåt. BENLYFT: På

TILLBEHÖR:Gunga
Ärm RÖRELSE: Lyft armarna i sidled. Paus vid 

toppen av rörelsen. Sänk armarna till start
placera.

Bakre Kabel Främre KabelGuide Guide
Handtag

3. Dra kabeln till insidan av 
svängarmsremskivan genom att 
mata kabeln genom den främre 
kabelstyrningen först, sedan genom 
den bakre kabelguiden.

• • RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Tvärstång
Krokar

TIPS: Lyft armarna till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågarna nästan raka. 
Låt inte handlederna böjas när du lyfter. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

• • • • 3
4. Haka fast remskivan på 

kabelenheten vid kroken på 
baksidan av basramsenheten 
genom att lossa Phillips-bulten tills 
kroken på remskivan kan fästas på 
kroken på baksidan av basramen. 
Dra åt Phillips-bulten för att 
förhindra att remskivan lossnar 
från kroken.

5

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

74 ENARMSSIDA
SIDA HÖJNING

SITTPLATS: Överst
Placera5. Dra kabeln upp till tvärbalken och haka fast 

den sista remskivan till en krokpunkt på 
tvärbalken.

sträng
Bakom
Cylinder

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen vid sidan, tummen vänd framåt.4

c. Upprepa steg a och b för vänster sida. 2 Bakre basram
Remskiva krok

Handtag
RÖRELSE: Lyft armen i sidled. Paus vid 
toppen av rörelsen. Sänk armen till 
startposition.

d. Gå tillbaka och se till att kabelns bana 
ser ut som bilden och att kabeln inte 
kläms vid någon punkt.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Remskiva Bolt
Nedre remskiva

TIPS: Lyft armen till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågen nästan rak. Låt inte 
handleden böjas när du lyfter. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

e. VIKTIG: Gå nu tillbaka och dra åt alla 
bultar på den upprättstående ramen 
som endast har dragits åt för hand i 
tidigare monteringssteg. Bultarna visas 
med ett (•) i bilden ovan.

Främre kabel
Guide

Bakre kabel
Guide TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Mediala deltoider

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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69 ENARM
STÅENDE BAK
DELTOIDRADER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Lat Bar

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Ta tag i ett handtag framför 
kroppen med handflatan nedåt.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågen och dra uppåt och 

bakåt. Paus vid toppen av rörelsen. Räta ut 
armbågen och återgå till startpositionen.

Tillbehör
Krokar

a. Fäst latstången på de stora 
klämmorna i änden av kablarna 
vid kromremskivorna på den övre 
ramen, med varningsetiketten 
framtill.

TIPS: Dra armbågen något bakom axellinjen. 
Håll armbågen lyft och böjd i 90 graders 
vinkel. Lyft inte handleden högre än 
armbågen eller axeln. Dra ihop magen för 
att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Bakre deltoider
Förvara sedan Lat Bar i krokarna 
som finns på toppramen.SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

b. Fäst handtagen på de stora 
klämmorna på änden av kablarna 
vid remskivorna på tvärstången.70 BAKRE KABEL

KORSÖVER
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Obs: Du kan förvara fotselarna 
på krokpunkten längst ned på 
baksidan av benlyftröret när 
Bio Force Exerciser inte 
används.

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Korsvajrar och 
grepphandtag i midjehöjd.

Handtag
®

RÖRELSE: Öppna armar åt sidorna. Paus vid 
slutet av rörelsen. Stäng armarna och 
återgå till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Öppna armarna tills armbågarna är i linje 
med axlarna. Håll armarna nästan raka under 
hela rörelsen. Rikta in handlederna med 
armbågarna. Behåll en upprätt hållning under 
hela träningen. Kontrakt
buken för att stabilisera bålen.

Hantera Hantera

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

71 SITANDE FRAMHÖJNING SITTPLATS: Överst
Placera

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
armar i sidorna, tummarna inåt. BENLYFT: På

TILLBEHÖR:
RÖRELSE: Lyft upp armarna framför kroppen. 
Paus vid toppen av rörelsen. Sänk armarna 
till startposition.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONER Fotsele

TIPS: Lyft armarna till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågarna nästan raka. 
Låt inte handlederna böjas när du lyfter. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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DEL # BESKRIVNING ANTAL DEL # BESKRIVNING ANTAL

7051-3
7051-5
7051-6
7051-7L
7051-7R
7051-8
7051-11
7051-12
7051-14
7051-19
7051-22
7051-23
7051-25
7051-26
7051-27
7051-28
7051-29
7051-30
7051-31
7051-33
7051-34
7051-35
7051-36
7051-37
7051-38
7051-40L
7051-40R
7051-41
7051-42
7051-43
7051-44
7051-45
7051-46
7051-47
7051-49L
7051-49R
7051-50
7051-51
7051-52L
7051-52R
7051-53
7051-54
7051-55
7051-56
7051-57
7051-58
7051-59
7051-60
7051-61
7051-62
7051-63
7051-65
7051-66
7051-67
7051-68
7051-69
7051-70
7051-71
7051-72
7051-73
7051-74
7051-75
7051-76
7051-77

underbensstång

övre benstång
benrör
vänster säteshandtag

höger säteshandtag
sitsstödsram
ryggstödsstyre
perforerat lock
hydraulisk hylsa
vadderad remskivahållare

lat bar
ryggstödshandtagsgrepp
lat bar cap
lat bar grepp

fyrkantsrörslock
ryggstöd
sittplats

benstångslock

skumdyna
snodd
plastbussning
stötfångare

rund kudde
remskiva kåpa

remskiva

vänster plastrullkåpa
höger plastrullkåpa
vält
främre bottenlocket
bakre kåpa
fotsele
handtagsmontering

hydrauliskt ändlock
hydraulisk bussning
vänster främre justerare

höger främre justerare

vält
vält
vänster bakjustering

höger bakjusterare
klämma

justera handtaget

krokgrepp
främre övre locket
omslagslogotyp

Phillips bult
M8 x 110mm axelbult
M10 ekollonmutter

metallbussning
lager (6202ZZ)
dekorationskåpa i aluminium
M6 x 30 mm Phillips bult
ST4,2 x 19 mm stjärnskruv
handtagsaxel

låsark
vår
5 axlar

8 axlar

lager (608Z)
M8 ekollonmutter

M5 nylonmutter

M5 x 32 mm insexbult
M8 x 49mm sexkantsbult

motståndscylinder

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
2
1
1
4
4
2

10
3
9

12
12
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1

12
4
1
1
2
2
2
1
1

12
2

18
24
12
4
6

10
2
2
2
6
2
2
4

10
10
2
2

7051-78
7051-79
7051-80
7051-81
7051-82
7051-83
7051-84
7051-85
7051-86
7051-87
7051-88
7051-89
7051-91
7051-92
7051-93
7051-94
7051-95
7051-96
7051-97
7051-98
7051-99
7051-100
7051-101
7051-102
7051-103
7051-104
7051-105
7051-106
7051-107
7051-110
7051-111
7051-112
7051-113
7051-114
7051-115
7051-116
7051-117
7051-118
7051-126
7051-127
7051-130
7051-131
7051-132
7051-133L
7051-133R
7051-134
7051-135
7051-136
7051-140
7051-141
7051-142L
7051-142R

M19 metallbussning
M8 x 30mm x 2t bricka
M8 x 20 mm sexkantsbult

ST4,2 x 10 mm stjärnskruv
M8 x 20mm x 2t bricka
stor klämma (M8)

liten klämma (M6)

M10 x 72 mm insexbult
M10 x 30 mm insexbult
M10 fjäderbricka
M8 x 45 mm insexbult
M8 nylonmutter

M10 x 38mm insexbult
M8 x 25 mm insexbult
M5 x 5 mm Phillips bult
M10 x 112 mm insexbult
M8 x 15 mm insexbult
M10 x 57 mm insexbult
M8 x 40 mm insexbult
lång dragstift m/snodd (M8 x 93 mm)
M6 x 10 mm insexbult
M6 fjäderbricka
kort dragstift med snodd (M8 x 53 mm)
M6 cylindermutter

M6 x 20 mm insexbult
13 mm och 17 mm insexnyckel

8 mm insexnyckel
6 mm insexnyckel
5 mm insexnyckel med stjärnskruvmejsel
vadderad remskivahållare

M5 x 16mm Phillips bult
kabelledare B
M10 x 65 mm insexbult
kabel (5 x 5155 mm)
M10 x 107mm insexbult
kabelledare A
liten bussning
stor bussning
basplatta
krom remskiva hållare
basram
benlyftsrör
ryggstödsram
vänster övre ram

höger toppram
ändkåpa
rund tubkåpa
rund tubkåpa
upprätt ram
tvärstång
vänster svängarm

höger svängarm

4
2
4
8
2
4
2
2
6
6
2
2
2
4
2
2
8
2
2
1
8
8
1
1
1
2
1
1
1
2
2
8
4
2
6

12
10
2
1
2
1
1
1
1
1
2
6
4
1
1
1
1

66 STÅENDE SIDA
HÖJA

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 

basen. Grepphandtag med armar i sidorna, 
tummarna vända fram.

Handtag

RÖRELSE: Lyft armarna i sidled. Paus vid 
toppen av rörelsen. Sänk armarna till 
startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Lyft armarna till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågarna nästan raka. Behåll 
en upprätt hållning under hela träningen. 
Luta dig inte eller luta dig inte bakåt. Håll 
handlederna raka medan du höjer armarna. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

67 ENARM
STÅENDE SIDA
HÖJA

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:
HandtagSTART: Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär 

på basen. Ta tag i ett handtag med armen 
vid sidan, tummen vänd framåt. RÖRLIG remskiva

POSITIONERRÖRELSE: Lyft armen i sidled. Paus vid 
toppen av rörelsen. Sänk armen till 
startposition.

TIPS: Lyft armen till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågen nästan rak. Behåll en 
upprätt hållning under hela träningen. Luta 
dig inte eller luta dig inte bakåt. Håll 
handleden rak medan du höjer armen. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

68 STÅENDE BAK
DELTOIDRADER

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 

på basen. Grepphandtag framför kroppen 
med handflatorna nedåt.

Handtag

RÖRELSE: Böj armbågarna och dra uppåt och bakåt. 
Paus vid toppen av rörelsen. Räta ut armbågarna 
och återgå till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

VISAS INTE PÅ SPRÄNGD VY
7051-143
BF-DVD
7051-CGFP
BF-WM
BF-WF
7051-FP
7051-M
7051-B
BF-NG

Ab-rem (visas inte)
Grundläggande instruktions träning 
DVD-kabelguide Fästpaket 
Träningsschema - hane
Träningsschema - 
Fästpaket för kvinnor
Ägarmanual
Pärm
Näringsguide

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TIPS: Dra armbågarna något bakom 
axellinjen. Håll armbågarna lyfta och böjda 
i 90 graders vinkel. Lyft inte handleder 
högre än armbågar eller axlar. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

Artikelnumren med en * är bärbara delar, som utsätts för naturligt slitage och som måste bytas ut efter intensiv eller långvarig användning. Kontakta i så fall 
kundtjänst.
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• När din utrustning är monterad, se till att den står på en stadig, jämn 
yta med gott om utrymme bakom och framför din utrustning.

60 SITTA SKULLA
TRYCK

SITTPLATS: Överst
Placera

• Förvara din utrustning på ett område borta från barn och högtrafikerade områden. BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag 
med tummarna inåt. Armbågar 
böjda 90 grader i axelhöjd.

• Torka av din utrustning med en mjuk, fuktig trasa ofta för att förhindra 
ansamling av svett och smuts. Handtag

• Vi rekommenderar vitt litiumfett om smörjning behövs. RÖRELSE: Sträck ut armbågarna och pressa armarna 
över huvudet. Paus vid toppen av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• Kontrollera regelbundet följande delar för tecken på nötning eller annat slitage: 
handtagen, ankelmanschetter, kablar, remskivor, stora och små clips och ram.
Om en del behöver bytas ut, använd inte utrustningen förrän den har reparerats. TIPS: Pressa upp armarna i bågande rörelse 

tills händerna nästan rör vid varandra. Håll 
armbågar och handleder i linje med axlarna. 
Sänk inte armbågarna under axellinjen. Håll 
raka handleder. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

• Se till att klämmorna och dragstiften sitter säkert på plats.
• Kontrollera att kablarna går korrekt i spåret på varje remskiva.
• Se till att kromremskivor lätt kan svängas.
• Kontrollera att benstångslocken sitter ordentligt i benstångsrören.

• Lat Bar ska alltid förvaras i krokarna överst på utrustningen.
• Kontrollera regelbundet bultarna för att vara säker på att alla är åtdragna.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

61 ENARM
AXEL PRESS

SITTPLATS: Överst
Placera

Så här flyttar du för förvaring: BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag 
med tummen inåt. Armbågen böjd 90 
grader i axelhöjd.

Vi rekommenderar att du använder 2 personer när du flyttar utrustningen. Se 

till att inget är i vägen innan du flyttar träningsredskapet.
Handtag

RÖRELSE: Förläng armbågen och tryck armen 
över huvudet. Paus vid toppen av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågen till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERTa tag i ramen säkert bakom Bio Force® Tränare, placera foten på den 

bakre tvärbalken (som visas i figur 1), luta bakåt tills hjulen kopplas in, 
rulla över golvet till önskad plats (figur 2).

TIPS: Pressa upp armen i bågande rörelse till 
mittlinjen över huvudet. Håll armbågen och 
handleden i linje med axeln. Sänk inte 
armbågen under axellinjen. Håll rak handled. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor.

Låt långsamt framsidan av Bio Force® Träna ner genom att hålla i toppen 
av ramen och placera foten mot den bakre tvärbalken tills ramplattan är 
på golvet.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Deltoider

Vi rekommenderar
du använder 2 personer 
när du flyttar
Utrustning.

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

62 AXELN RYcker på axlarna SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Lat

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Ta tag i latstången framför låren 
med tummarna inåt. Stång/Främre position

RÖRELSE: Rycka upp axlarna med raka 
armar. Paus vid toppen av rörelsen. Sänk 
axlarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Figur 1 TIPS: Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Dra ihop tricepsmusklerna för att 
stabilisera armen. Böj inte armbågarna medan du 
rycker på axlarna. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

VARNING
Vid transport för förvaring rekommenderar vi 

två personer att flytta denna enhet. TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Trapezius
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

figur 2
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR RIKTLINJER FÖR ÖVNING
BRÖST & RYGG

VIKTIG
59 STÅR RAKT

ARM DRAG NER
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Läs igenom detta avsnitt innan du börjar träna.
START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip lat bar i brett grepp med 
handflatorna nedåt.

Lat Bar/Lat Tower
Placera

rörelseomfång. Detta bör följas av 5 till 10 minuters 
stretching. Se sträckorna på sidorna 40 och 41 i denna 
handbok. Pressa dig aldrig bortom en punkt av lätt 
spänning eller ansträngning. Håll dina rörelser mjuka, 
rytmiska och kontrollerade.

VIKTIG:

RÖRELSE: Dra armarna rakt ner mot höfterna. 
Paus vid slutet av rörelsen. Lyft armarna 
tillbaka till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Om du är över 35 och har varit inaktiv i flera år, 
bör du rådfråga din läkare, som kan eller inte 
kan rekommendera ett graderat träningstest. 
Din läkare kan också hjälpa dig att bestämma 
den målpulszon som är lämplig för din ålder 
och fysiska kondition.

TIPS: Håll armarna raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna när du 
drar ner. Behåll upprätt hållning. Luta dig 
inte framåt eller bakåt. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen.

Muskeltoning eller konditionsträning

Din uppvärmning bör följas av antingen ett 
träningspass med Bio Force® Tränare eller ett 
konditionsträning, beroende på vilket pass du kör. 
Oavsett vilket träningspass du gör, bygg upp så som 
din nuvarande kondition tillåter och framsteg i en takt 
som är bekväm för dig.

Du bör också rådfråga din läkare om du 
har följande:TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, posterior deltoideus

SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande • Högt blodtryck
• Högt kolesterol
• Astma
• Hjärtproblem

Under den första veckan eller så kan du känna lite 
muskelömhet. Detta är ganska normalt och kommer att 
försvinna inom några dagar. Om du upplever stora obehag, 
kan du vara på en behandling som är för avancerad för dig 
eller så kan du ha ökat ditt program för snabbt.

• Familjehistoria med tidiga dödsfall i 
stroke eller hjärtinfarkt

• Frekventa yrselanfall
• Extrem andnöd efter mild ansträngning
• Artrit eller andra benproblem

Cool Down och Stretching
Ditt träningspass bör följas av en nedkylning. 
Nedkylningen bör bestå av 5 till 10 minuters skonsam 
träning, följt av stretching. Se sträckorna på sidorna 
40 och 41 i denna handbok. Pressa dig aldrig bortom 
en punkt av lätt spänning eller ansträngning. Håll 
dina rörelser mjuka, rytmiska och kontrollerade.

• Allvarliga problem med muskler, ligament 
eller senor

• Annan känd eller misstänkt sjukdom
• Om du upplever smärta eller tryck 

över bröstet, oregelbundna hjärtslag 
eller andnöd, sluta träna omedelbart. 
Rådgör med din läkare innan du 
fortsätter. KONVERTERINGSTABELL

• Gravid
• Balansnedskrivning
• Tar mediciner som påverkar hjärtfrekvensen

amerikansk PUND är lika med in Kg
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125

2,27
4,54
6,81
9,08

11,35
13,62
15,89
18,16
20,43
22,07
24,97
27,24
29,51
31,78
34,05
36,32
38,59
40,86
43,13
45,40
47,23
49,94
52,20
54,48
56,75

Träningsfaser
Oavsett om du tränar med din Bio Force® Tränar 
eller gör ett konditionsträning, ditt träningspass 
bör bestå av följande tre faser.

Uppvärmning

För att förebygga skador och maximera prestandan 
rekommenderar vi att varje träningsperiod börjar med en 
uppvärmning. Din uppvärmning bör försiktigt förbereda 
dina muskler för den kommande ansträngningen. Börja 
med att göra 5 till 10 minuters skonsam träning (som 
promenader) som gradvis ökar din puls och lossar dina 
muskler. Din uppvärmningsövning bör vara aerob till sin 
natur och endast kräva en lätt, otvingad
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RIKTLINJER FÖR ÖVNING BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
BRÖST & RYGG

När ska man träna Kläder 56 ENARM
STÅENDE RAD -
ÖVERHANDSPOSITION

SITTPLATS: På botten
Placera

Timmen strax före kvällsmaten är en populär tid för 
träning. Det sena eftermiddagsträningen ger en 
välkommen taktförändring i slutet av arbetsdagen och 
hjälper till att lösa dagens bekymmer och spänningar.

Alla träningskläder ska vara löst sittande för att 
tillåta rörelsefrihet och ska få bäraren att känna 
sig bekväm och självsäker.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Vila benen mot 

kuddar. Böj lätt på knäna. Ta tag i ett 
handtag med tummen vänd inåt.

Handtag
Bär aldrig gummerade kläder eller plastkläder, plagg 
som detta kan störa avdunstningen av svett och kan 
få kroppstemperaturen att stiga till farliga nivåer.

En annan populär tid att träna är tidig morgon, innan 
arbetsdagen börjar. Förespråkare för den tidiga starten säger 
att det gör dem piggare och mer energiska på jobbet.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Böj armbågen och dra handtaget 
mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågen och återgå till startpositionen.

Bland de faktorer du bör tänka på när du utvecklar ditt 
träningsschema är personliga preferenser, jobb och 
familjeansvar, tillgång till träningsmöjligheter och 
väder. Det är viktigt att schemalägga dina träningspass 
för en tid då det är liten chans att du kommer att 
behöva avbryta eller avbryta dem på grund av andra 
krav på din tid.

Bär bekväma, stödjande atletiska skor med 
halkfria sulor, som löpar- eller aerobicsskor.

TIPS: Håll armbågen nära sidan medan du 
drar. Behåll upprätt hållning. Luta dig inte 
framåt eller bakåt. Håll axlarna i nivå. Vrid 
inte sidan medan du drar. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen. Utför på båda 
sidor.

Tips för att hålla dig igång
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps,

1. Anta en specifik plan och skriv ner den. bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat2. Fortsätt att sätta upp realistiska mål medan du 

går och påminn dig själv om dem ofta.Du bör inte träna ansträngande under extremt varmt, 
fuktigt väder eller inom två timmar efter att ha ätit. 
Värme och/eller matsmältning ställer båda höga krav på 
cirkulationssystemet och kan i kombination med träning 
vara en överbelastad dubbel belastning.

3. Håll en logg för att registrera dina framsteg 
och se till att hålla den uppdaterad. Se 
diagram i detta häfte.

57 STÅENDE RAD -
LÖMSKT
PLACERA

SITTPLATS: På botten
Placera

4. Inkludera mått på vikt och/eller procent 
kroppsfett i din logg. Extrakilon kan lätt 
krypa tillbaka.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Vila benen mot 

kuddar. Böj lätt på knäna. Grepphandtag 
med tummarna vända utåt.

Mäta din puls Handtag

När du kontrollerar hjärtfrekvensen under ett träningspass, ta 
din puls inom fem sekunder efter att du avbrutit träningen 
eftersom den börjar sjunka när du slutar röra dig. Räkna 
pulsen i 10 sekunder och multiplicera med sex för att få 
frekvensen per minut.

5. Anlita din familjs och dina vänners stöd 
och sällskap.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågarna och dra handtagen 

mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågarna och återgå till 
startpositionen.

6. Uppdatera andra om dina framgångar.

7. Undvik skador genom att ta fart på dig själv och inkludera 

en uppvärmnings- och nedkylningsperiod som en del 

av varje träningspass.
TIPS: Håll armbågarna nära sidorna medan 
du drar. Pressa ihop skulderbladen. Behåll 
upprätt hållning. Luta dig inte framåt eller 
bakåt. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

Målpuls
8. Belöna dig själv med jämna mellanrum för ett väl utfört 

arbete!
Riktlinjer för aerob intensitet för friska vuxna är i allmänhet 
satt till 60 till 85 procent av hjärtfrekvensen. Men om du är 
ur form, kom ihåg att måttlig till låg nivå och konsekvent 
konditionsträning – långt under 
standardrekommendationerna som anges – kan resultera i 
betydande och gynnsamma effekter på din hälsa och 
avsevärt kan förbättra kardiovaskulär uthållighet.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

58 ENARM
STÅENDE RAD -
LÖMSKT
PLACERA

SITTPLATS: På botten
Placera

Du kan använda följande beräkning för att bestämma 
vilken procentandel av din puls du arbetar med:

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

% puls = (220 - ålder) x %. START: Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. Ta tag i ett 
handtag med tummen vänd utåt.

Handtag

Med denna beräkning skulle en 70 % puls för en 40-åring 
vara (220 - 40) x 70 % eller 126. Den här individen skulle 
alltså behöva nå 126 slag per minut för att motsvara en 
70 % puls.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Böj armbågen och dra handtaget 
mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågen och återgå till startpositionen.

Ovanstående rekommendationer är riktlinjer. 
Personer med medicinska begränsningar bör 
diskutera denna formel med sin läkare. TIPS: Håll armbågen nära sidan medan du 

drar. Behåll upprätt hållning. Luta dig inte 
framåt eller bakåt. Håll axlarna i nivå. Vrid 
inte sidan medan du drar. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen. Utför på båda 
sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR BIO KRAFT ® SYSTEMET
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53 STÅENDE RAD -
NEUTRAL LÄGE

SITTPLATS: På botten
Placera

Biokraften
träningsmaskin; det är ett komplett tränings- och näringssystem för 
kroppen. Det är en "fitness for life"-plan som går hand i hand med 
en allmänt hälsosam livsstil.

® Att träna är mer än bara en styrka 2. Rätt kost. All styrketräning i världen kan inte 
övervinna en dålig kost. Om du verkligen vill komma i 
ditt livs bästa form måste du ge din kropp rätt 
"bränsle!" Med din Bio Force Exerciser hittar du ett häfte 
med titeln "Näringsguide." Näringsguiden som ingår 
har utvecklats av en nutritionist. Den innehåller ett 
komplett och noggrant dietprogram utformat för att 
hjälpa dig äta hälsosam mat och i rätt portioner. 
Granska denna plan noggrant och följ dess 
rekommendationer under hela 8 veckors programmet.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. 
Grepphandtag med tummarna uppåt.

®

Handtag Idag rekommenderar all fitnessforskning både 
konditionsträning och styrkekonditionering för att 
uppnå balanserad kondition. Genom att förbättra din 
kardiovaskulära kondition kommer du att stärka ditt 
hjärta och lungor, öka din uthållighet och uthållighet 
och hjälpa till med viktminskning. Styrkekonditionering 
tillför magra muskler till din kropp, vilket ökar din 
kropps ämnesomsättning. Och vi vet alla att en 
hälsosam kost är en viktig del av alla balanserade 
träningsprogram.

RÖRELSE: Böj armbågarna och dra handtagen 
mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågarna och återgå till 
startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armbågarna nära sidorna 
medan du drar. Pressa ihop 
skulderbladen. Behåll upprätt hållning. 
Luta dig inte framåt eller bakåt. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen.

3. Aerob träning. Biokraften® Systemet inkluderar ett 
konditionsträningsprogram. Du kan uppnå en effektiv 
konditionsträning från en mängd olika aktiviteter, såsom 
promenader, vandring, simning och jogging. Vi 
rekommenderar att du gör ett konditionsträning i minst 30 
minuter, 3 gånger i veckan. Du kan enkelt byta dagar för din 
Bio Force® och konditionsträning. Återigen, frekvensen och 
varaktigheten av dina träningspass beror på din nuvarande 
konditionsnivå och dina mål. Se avsnittet Kardiovaskulär 
träning på sidorna 83 och 85 för att avgöra vilket 
träningspass som är lämpligt för dig.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps,
bakre deltoider

Biokraften® Systemet är utformat för att hjälpa dig 
uppnå ett balanserat träningsprogram. Systemet 
består av tre delar:

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

54 ENARM
STÅENDE RAD -
NEUTRAL LÄGE

SITTPLATS: På botten
Placera

1. Styrketräning. Biokraften® Exerciser designades för att 
hjälpa dig att stärka din över- och underkropp. Vi 
rekommenderar att du tränar minst 30 minuter, 3 gånger i 
veckan. Däremot kommer frekvensen och varaktigheten av 
dina träningspass att bero på din nuvarande 
konditionsnivå och dina mål.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Vila benen mot 

kuddar. Böj lätt på knäna. Ta tag i ett 
handtag med tummen uppåt.

Handtag För bästa resultat rekommenderar vi att du börjar med 
Eric Lichters 8 veckors kroppsförvandlingsplan på 
sidorna 30-39 i denna manual.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågen och dra handtaget 

mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågen och återgå till startpositionen.

TIPS: Håll armbågen nära sidan medan du 
drar. Behåll upprätt hållning. Luta dig inte 
framåt eller bakåt. Håll axlarna i nivå. Vrid 
inte sidan medan du drar. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen. Utför på båda 
sidor.

BIO KRAFT ® TRÄNA

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

VIKTIG ÖVNING
OCH SÄKERHETSTIPS

4. Håll koll på hur många set och repetitioner av varje 
övning du kan göra först. Du kommer att bli förvånad 
över hur snabbt du går framåt. På bara några veckor 
kommer du förmodligen att kunna slutföra alla set 
och repetitioner på den motståndsnivå du väljer.

1. Läs igenom den här bruksanvisningen/
träningsboken och videon helt innan du påbörjar 
ditt träningsprogram. Kom ihåg att följa 
instruktionerna exakt – de har tagits fram med 
din hälsa och säkerhet i åtanke.

55 STÅENDE RAD -
ÖVER HAND
PLACERA

SITTPLATS: På botten
Placera

5. Framsteg långsamt. Om du är väldigt öm och trött 
efter ditt träningspass så jobbar du på en nivå som är 
för hård. Bra resultat kan uppnås genom att arbeta på 
en nivå som utmanar dig, men som inte skapar ömhet 
och överdriven trötthet.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Vila benen mot 

kuddar. Böj lätt på knäna. Grepphandtag 
med tummarna vända inåt.

2. Utför övningarna i en långsam och kontrollerad 
hastighet. För bästa resultat, utför alla övningar i 
det tempo som visas i videon. Att arbeta i högt 
tempo rekommenderas inte och kan äventyra din 
säkerhet och resultat.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågarna och dra handtagen 

mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågarna och återgå till 
startpositionen.

6. Det är viktigt att du vet hur du tränar säkert och 
korrekt. Dessa säkerhetssteg är till din fördel och 
du bör följa dem noga för att maximera 
effektiviteten i din träningsrutin.

3. Du kanske inte kan slutföra alla uppsättningar 
och repetitioner som föreslagits först. När du 
känner att dina muskler tröttnar, eller inte kan 
arbeta med bra form och teknik, minska din 
motståndsnivå eller ta en kort paus och vila.

TIPS: Håll armbågarna nära sidorna 
medan du drar. Pressa ihop 
skulderbladen. Behåll upprätt hållning. 
Luta dig inte framåt eller bakåt. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen.

7. Du bör börja känna resultat inom en till två veckor 
efter att du tränat med din utrustning. Leta efter 
bättre hållning och känslan av mer styrka och 
effektivitet i dina muskler.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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KOMMA IGÅNG MED DIN BIOKRAFTA ® MOTIONÄR BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
BRÖST & RYGG

Bio Force ® Remskiva positioner 50 ENARM
SITTA PULL OVER

SITTPLATS: På botten
PlaceraBiokraften

och krokar för att utföra över 100 kroppsformningsövningar. Nedan hittar du 
ett diagram som indikerar den möjliga positionen för rörlig remskiva och 
tillbehörskrokar.

® Tränaren använder ett enkelt system av kablar, remskivor
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Fötter på basen. Ta tag i ett 
handtag med handflatan vänd framåt.

Handtag/Lat Tower
RÖRELSE: Dra armen framåt och nedåt tills 
handtaget är i midjehöjd. Paus vid slutet 
av rörelsen. Lyft armen tillbaka till 
startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONERLat Tower Krokar

(stående ramkrokar)

TIPS: Håll armen rak under hela träningen. 
Böj inte armbågen när du drar nedåt. 
Behåll upprätt hållning. Tippa eller rotera 
inte bålen. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, posterior deltoideus
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

51 RAK ARM
SIDA NEDDRAG

SITTPLATS: På botten
Placera

Skjut och lås
Justerare

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Fötter på basen. 
Grepphandtag med handflatorna vända 
utåt.

Tvärstång
Krokar Handtag/Lat Tower

RÖRELSE: Dra ner armarna i sidled tills 
handtagen är i midjehöjd. Paus vid slutet av 
rörelsen. Lyft armarna tillbaka till 
startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armarna raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna när du 
drar ner. Behåll upprätt hållning. Runda 
inte nedre delen av ryggen. Håll axlarna 
neddragna bort från öronen. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

Upprätt ram
Sidokrokar

52 ENKEL RAK ARM
SIDA NEDDRAG

SITTPLATS: På botten
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Fötter på basen. Ta 
tag i ett handtag med handflatan vänd 
utåt.

Bakre bas
Krokar Handtag/Lat Tower

Mellanbas
Krokar

RÖRELSE: Dra ned armen i sidled tills 
handtaget är i midjehöjd. Paus vid slutet 
av rörelsen. Lyft armen tillbaka till 
startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Främre bas
Krokar

TIPS: Håll armen rak under hela träningen. 
Böj inte armbågen när du drar nedåt. Behåll 
upprätt hållning. Tippa eller rotera inte 
bålen. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus

Benfäste
Krok

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR KOMMA IGÅNG MED DIN BIOKRAFTA ® MOTIONÄR
BRÖST & RYGG

47 NEUTRALT GREPP
DRA NER

SITTPLATS: På botten
Placera

Din Bio Force
rekommenderar att du läser hela bruksanvisningen innan du börjar träna och 
tittar på träningsvideon som följde med din utrustning.

® Exerciser är en seriös träningsutrustning! Vi

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Grepphandtag i neutralt läge med 
handflatorna vända inåt. Handtag/Lat Tower

RÖRELSE: Böj armbågarna och dra 
handtagen ner till bröstet. Paus i botten 
av rörelsen. Dra ut armbågarna och höj 
till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Justera motståndet med Slide-N-Lock-
teknikSlide-N-Lock

Justerare Motstånd
Indikator

visar rött
när den är låst

För att ändra motståndet tar det bara sekunder. Dra helt enkelt upp 
Slide-N-Lock Adjuster för att koppla ur den från sin nuvarande 
position. Håll sedan justeraren urkopplad, skjut den helt enkelt till 
nästa önskade viktposition och släpp den. Se till att låsmekanismen 
har kopplat in i det nya motståndsläget. För att dubbelkolla bör 
motståndsindikatorfönstret visa "rött".

TIPS: Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt och 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar dig. 
Runda inte nedre delen av ryggen. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

48 ENARM
NEUTRALT GREPP
DRA NER

SITTPLATS: På botten
Placera

Justering av sätetBENLYFT: På
TILLBEHÖR: Biokraften

kanske vill använda den nedre positionen för att få största möjliga 
rörelseomfång från Lat Tower-övningarna. Om du är kortare kanske du 
föredrar den högre positionen för att lättare nå Lat Bar. Det är upp till dig!

® sätet har två höjdlägen. Om du är längre, du
START: Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Ta tag i ett handtag i neutralt läge med 
handflatan vänd inåt.

Handtag/Lat Tower

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågen och dra 

handtaget ner till bröstet. Paus i 
botten av rörelsen. Dra ut armbågen 
och höj till startposition.

Om du vill ändra position tar du helt enkelt bort den långa 
dragstiftet och drar upp sätet för att lossa det från 
positioneringsstiften. Flytta den till den nya positionen och placera 
sätet på positioneringsstiften. När den är på plats, sätt tillbaka den 
långa dragstiftet för att säkra.Använd inte sätet om inte den långa 
dragstiftet är på plats.

TIPS: Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt eller 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar 
dig. Tippa eller vrid inte åt sidan. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

Benlyftrör
Justering

Hål
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/Avancerat

Sittplats

Justering
Lång

Hitch Pin

Justering av benfästet
Den nedre skumdynan på benlyftröret har 4 positioner. Dessa 
är för att passa användarens benlängd och komfort.

49 SITTA PULL OVER SITTPLATS: På botten
Placera

Benstång

Keps
För att byta skumdyna, ta helt enkelt bort benstångsskyddet från ena 
änden av dynan. Dra av skumdynan från den sidan. Skjut nu ut röret 
och den återstående dynan ur benmonteringshålet. Sätt tillbaka till 
den nya önskade positionen. Byt ut den första skumdynan och byt ut 
benstångskåpan. Se till att benstångskåpan är säkrad.

START: Sitt bortvänd. Fötter på basen. 
Grepphandtag med handflatorna vända framåt. BENLYFT: På

TILLBEHÖR:
RÖRELSE: Dra armarna framåt och nedåt tills 
handtagen är i midjehöjd. Paus vid slutet 
av rörelsen. Lyft armarna tillbaka till 
startpositionen.

Handtag/Lat Tower

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armarna raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna när du 
drar ner. Behåll upprätt hållning. Runda 
inte nedre delen av ryggen. Håll axlarna 
neddragna bort från öronen. Dra ihop 
magen till
stabilisera bålen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, posterior deltoideus

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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På bara två korta månader kan du vara på väg att nå dina träningsdrömmar. Det 

stämmer ... bara två månader ... åtta veckor ... 60 dagar.

44 ENARM
ÖVER HAND
DRA NER

SITTPLATS: På botten
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:Det är allt som krävs för att följa min kroppsförvandlingsplan. Och det bästa av allt, när du är klar med 

mitt 8-veckors program, kommer du att bli fast. Du kommer att känna och se bättre ut än någonsin. 

Vänner, släktingar och medarbetare kommer att förundras över förändringarna i din kropp. Och vet du 

vad? Du kommer att vilja ha mer!

START: Sitt vänd ram. Ta tag i ett 
handtag med handflatorna vända 
framåt. Luta dig lite bakåt.

Handtag/Lat Tower

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Böj armbågen och dra 

handtaget ner till bröstet. Paus i 
botten av rörelsen. Dra ut armbågen 
och höj till startposition.ERIC LICHTER Så vad har du att förlora? Ta steget upp och anta åtta veckors utmaningen. Jag bryr mig inte om 

hur gammal du är...Jag bryr mig inte om vilken form du är i...Jag bryr mig inte om du är en 

elitidrottare eller att det längst du går är från soffan till kylen. Du ska jobba...Du kommer att 

svettas...Och jag ska se till att du älskar varje minut av det! Resultaten du kommer att se när du tar 

den åtta veckor långa utmaningen kommer att imponera på dig! Så gör dig redo att komma in i 

ditt livs bästa form och se vad du har saknat!

Professionell tränare TIPS: Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt eller 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar 
dig. Tippa eller vrid inte åt sidan. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

45 BAKGRIP
DRA NER

SITTPLATS: På botten
PlaceraPLAN INTRODUKTION:

Varje träningsplan har tre delar: styrketräning, rätt kost och aerob träning. Varje del är 
avgörande för framgång. Om du missar något av elementen kommer du inte att se de resultat 
du är ute efter. Min 8-veckorsplan innehåller alla tre. Gå igenom varje del och gör dem till en del 
av ditt liv.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Grepphandtag i underhandsläge.

Handtag/Lat Tower
RÖRELSE: Böj armbågarna och dra 
handtagen ner till bröstet. Paus i botten 
av rörelsen. Dra ut armbågarna och höj 
till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

KOMMA IGÅNG:
TIPS: Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt och 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar dig. 
Runda inte nedre delen av ryggen. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

Alla måste börja någonstans ... och så här är det. Ta ett foto av dig själv i din baddräkt 
idag. Killar - av skjortor! Damer - gör det till en tvådelad! Nu är det dags att göra en ärlig 
bedömning av var du är ... och vart du vill åka. Ta också dina mått. Du hittar en 
kroppsmätningsguide i slutet av denna manual. Observera att vi inte kommer att bry oss 
för mycket om kroppsvikten. Detta beror på att kroppsvikten inte alltid berättar hela 
historien. Det är ett faktum att fett väger mindre än muskler, men muskler är smalare och 
mer kompakt än fett. Så ... du kan tappa inches och få den smala, sexiga kroppen du alltid 
har velat ha, men inte gå ner så mycket i vikt. Det beror på att du byter fett mot muskler. 
Därför är en bättre indikator tumförlust ... Ännu lättare än så är att märka hur mycket 
bättre dina kläder passar. Okej...så du har tagit din bild och dina mått. Förvara dem på ett 
säkert ställe.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

46 ENKELARM REVERSE
GREPP DRA NED

SITTPLATS: På botten
Placera

Om 8 veckor kommer du att bli förvånad över skillnaden! BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Ta tag i ett handtag i underhandsläge.

Handtag/Lat Tower

RÖRELSE: Böj armbågen och dra 
handtaget ner till bröstet. Paus i 
botten av rörelsen. Dra ut armbågen 
och höj till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt eller 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar 
dig. Tippa eller vrid inte åt sidan. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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41 STÄNGT GREPP
BRÖSTTRYCK

SITTPLATS: Överst
Placera

DEL ETT: • En starkare kropp som är mindre utsatt för skador
STYRKETRÄNNING MED BIOKRAFTEN® 

MOTIONÄR
Starkare muskler ökar tjockleken och styrkan 
hos senor (som förbinder muskler med ben) och 
ligament (som ger integritet till lederna genom 
att förbinda ben-till-ben). Starkare muskler låter 
dig prestera bättre och med mindre risk för 
skador på muskler, senor, ligament och leder.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
handflatorna vända inåt. Armbågar böjda 90 
grader i midjehöjd. Kablar under armarna.

Den första delen av vår konditionsekvation är 
styrketräning. Fördelarna med styrketräning är 
välkända...men om du skulle glömma det...här är några 
höjdpunkter, med tillstånd av min vän Douglas Brooks, 
MS, träningsfysiolog:

Handtag

RÖRELSE: Sträck ut armbågarna och pressa 
armarna rakt framåt. Paus vid slutet av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• Personligt fysiskt oberoendeTIPS: Pressa armarna framåt i bågande 
rörelse. Håll armbågarna i linje med axlar 
och handleder raka. Behåll upprätt ställning i 
sittande läge. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.

• Fettminskning, viktkontroll, viktunderhåll Många människor förlorar sin "frihet" för att de har 
tappat kraften att vara mobila. Starka individer 
presterar bättre och fysisk aktivitet känns bra för 
deras kroppar.

En fördel med motståndsträning är en smalare 
kropp. Att bibehålla eller öka muskelmassan 
bevarar din förmåga att bränna fler kalorier. 
Din kropp arbetar med en högre 
ämnesomsättning och det är lättare att 
behålla eller gå ner i vikt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, triceps,
främre deltoider • Förbättrad hållning
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare Styrka och flexibilitet är nycklarna för att korrigera 

kroppens inriktning. Du kommer förmodligen att se 
och må bättre!

• Ökad ämnesomsättning
Om du har mycket muskler är din ämnesomsättning 
högre och du "bränner" fler kalorier eftersom muskler är 
metaboliskt aktiva.

42 LAT STÅNG DRAG NED SITTPLATS: Överst
Placera

• Förbättrad fysisk bild
Styrketräning kommer att förändra hur du ser ut. 
Om du inte tror på detta, jämför en löpare som bara 
tränar det kardiovaskulära systemet med en 
idrottare som styrketränar såväl som deltar i aerob 
aktivitet.

START: Sitt vänd ram. Grip latstången mot 
utsidan av handtagen, handflatorna 
vända framåt. Luta dig lite bakåt.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR: Lat

• Ökad kaloriförbränning under 
motståndsträningBar/Lat Tower Pos.

RÖRELSE: Böj armbågarna och dra ner stången 
till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Dra ut 
armbågarna och höj till startposition.

All aktivitet, inklusive styrketräning, bränner 
kalorier under aktiviteten och bidrar till 
konditionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER • Förbättrad självkänsla

Du kommer att känna dig stark, se stark ut och tro att du är stark. 
Faktum är att du kommer att vara stark!

• Ökad kaloriförbränning efter träning
TIPS: Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt och bakåt. 
Håll rak ryggrad medan du lutar dig bakåt. 
Runda inte nedre delen av ryggen. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

Kraftig styrketräning höjer avsevärt 
kaloriförbränningen (metabolismen) allt från 30 
till 60 minuter eller längre efter att du är klar.

Nu när vi har gått igenom varför det är viktigt att 
styrketräna är det ingen tvekan om att du ska göra det! I 
slutet av detta avsnitt hittar du min 8 veckors träningsplan 
som visar dig exakt hur du använder din Bio Force Exerciser 
under de kommande åtta veckorna.

• Minskad viloblodtryck
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

®

Om du har högt blodtryck eller högt blodtryck på 
gränsen, är det i allmänhet acceptabelt att använda 
måttligt motstånd och utföra 15-20 repetitioner för 
trötthet. Kost och träning kan sänka blodtrycket. 
Kontrollera med en läkare för att få en specifik 
rekommendation.43 LAT BAR FRONT

DRA NER
SITTPLATS: Överst
Placera

• Positiva förändringar i kolesterolprofiler
BENLYFT: På
TILLBEHÖR: Lat

START: Sitt bortvänd. Fötter på basen. Grip 
latstången mot utsidan av handtagen, 
handflatorna vända framåt.

HDL-kolesterol (den "bra killen") höjs främst 
genom att träna och tappa fett. Naturligtvis är 
diet (dvs rätt matval) viktigt för att sänka skadligt 
LDL (den "bad guy"-kolesterolet) och 
triglycerider (fett).

Bar/Lat Tower Pos.

RÖRELSE: Böj armbågarna och dra ner stången 
till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Dra ut 
armbågarna och höj till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Runda inte nedre delen av ryggen. 
Håll axlarna neddragna bort från öronen. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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DEL TVÅ: DEL TRE: 38 LUTANDE BRÖSTFLYG SITTPLATS: Överst
PlaceraRÄTT NÄRING AEROB ÖVNING START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med armarna 

öppna åt sidorna. Handflatorna vända fram. BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

All styrketräning i världen kan inte övervinna en dålig 
kost. Om du verkligen vill komma i ditt livs bästa form 
måste du ge din kropp rätt "bränsle!" Ingår i din Bio 
Force® Tränare hittar du ett häfte med titeln 
"Näringsguide." Näringsguiden som ingår har 
utvecklats av en nutritionist. Den innehåller ett 
komplett och noggrant dietprogram utformat för att 
hjälpa dig äta hälsosam mat och i rätt portioner. 
Granska denna plan noggrant och följ dess 
rekommendationer under hela 8 veckors programmet.

Och sist men inte minst - aerob träning. Detta är den 
sista biten i "nya du"-pusslet. Genom att höja din puls 
bara några gånger i veckan kommer du att öka din 
kardiovaskulära uthållighet, bränna kalorier och hjälpa till 
att garantera din framgång. I slutet av denna handbok 
hittar du ett komplett avsnitt som ägnas åt fördelarna 
med aerob träning. Se avsnittet Aerobic Exercise i guiden 
för en fullständig genomgång av aeroba aktiviteter och 
riktlinjer. Under 8 veckors programmet bör du göra 20 
minuters aerob träning 4 gånger i veckan enligt 
instruktionerna nedan.

RÖRELSE: Stäng och vinkla armarna uppåt till 
huvudhöjd. Paus vid slutet av rörelsen. Öppna 
och sänk armarna till startposition.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armarna nästan raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna i slutet av 
rörelsen. Armbågar och handleder i linje 
med axlarna. Behåll upprätt ställning i 
sittande läge. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande

Kom till det!

OK! Vad väntar vi på? Nu är det dags att börja! Se till att införliva 
alla tre delarna av min plan i ditt "nya du"-program. Om bara 8 
korta veckor kommer du att se ut och känna dig fantastisk! Och 
glöm inte att ta några bilder på dig själv i slutet av vecka åtta...
Jag skulle gärna vilja höra om dina resultat.

39 ENARM LUTNING
BRÖSTFLYG

SITTPLATS: Överst
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen öppen åt sidan. Handflatan framtill.

Handtag
RÖRELSE: Stäng och vinkla armen uppåt 
till huvudhöjd. Handtag till mittlinjen av 
pannan. Paus vid slutet av rörelsen. 
Öppna till startposition.

8 VECKOR Träningsövningar för kroppsförvandling RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Följande träningspass består av totalt 32 pass. Förutom att äta ordentligt 
kommer du att göra ett aerobt pass och träna på Bio Force® Tränar 4 gånger i 
veckan, i 8 veckor. Se till att vila mellan dagarna.

TIPS: Håll armen nästan rak under hela 
träningen. Böj inte armbågen i slutet av 
rörelsen. Undvik att rotera bålen medan du 
trycker. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.

Nu när du startar Bio Force ® träna, använd ett litet motstånd och gå långsamt 
upp till tyngre motstånd. Hur vet du hur mycket vikt som är rätt för dig? 
Lätt...när du tränar bör dina muskler bli trötta i slutet av de 15 reps. Om de inte 
är trötta i slutet av 15 repetitioner, måste du lägga till mer motstånd ... och om 
du inte kan göra det till 15 repetitioner måste du subtrahera motståndet.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/Avancerat

Granska hur du justerar motståndet med Slide-N-Lock Technology på sidan 29 i 
denna handbok. 40 AVVISA BRÖST

TRYCK
SITTPLATS: Överst
PlaceraNu sätter vi igång! Här är de 32 individuella Bio Force

innehåller en lista över övningar du ska utföra. Den första siffran bredvid varje 
övning är antalet "set" du ska utföra. Den andra siffran anger antalet 
"repetitioner" i varje set. Så för den allra första övningen i träningspass #1, 15 
knäböj motsvarar 1 komplett set. Och du ska slutföra tre set.

® träningspass. Varje
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd med höfterna framåt på 
sätet, axlarna vidrör ryggstödet. 
Grepphandtag med kablar under armarna. 
Armbågar böjda 90 grader i axelhöjd.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONEREfter att ha avslutat din Bio Force® träning, bör du avsluta ditt Body 

Transformation Workout genom att genomföra 20 minuters aerob träning. Se 
avsnittet Aerobic Exercise i denna manual för en komplett lista över aerobic 
övningar och ytterligare riktlinjer.

RÖRELSE: Sträck ut armbågarna och pressa 
armarna framåt och nedåt. Paus vid slutet 
av rörelsen. Böj tillbaka armbågarna till 
startpositionen.

Observera också att du före och efter VARJE Träningspass måste utföra den allmänna 
uppvärmnings-, nedkylnings- och stretchningsrutinen som rekommenderas i denna 
manual. Se sidan 25 för specifika detaljer om rutinerna för stretching, uppvärmning 
och nedkylning.

TIPS: Pressa armarna nedåt till höftnivå. 
Håll armbågarna i linje med axlar och 
handleder raka. Behåll rak ryggrad medan 
du lutar dig bakåt. Runda inte nedre delen 
av ryggen. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, triceps,
främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande
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35 ENARM
LUTANDE BRÖSTPRESS

SITTPLATS: Överst
Placera

VECKA ETT TRÄNING #1 (45 sek vila mellan alla set)
• Squats - 3 set med 15 reps (3 x 15)
• Sittande bröstpress - 3 x 15
• Single Leg Squats - 2 x 15
• Incline Chess Press - 2 x 15
• Sittande benförlängningar - 2 x 15
• Chest Flyes - 2 x 15
• Lat Bar Pull Down (framtill) - 3 x 15
• Stående Triceps Pushdowns - 3 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15 – När du är böjd (böjd position) håll denna position i 2 

sekunder innan du släpper till en avslappnad position.
• Oblique Crunch - 2 x 15 + 15 (15 reps på vänster sida och 15 reps på höger sida)

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag 
med handflatan nedåt. Armbågen böjd 90 
grader i axelhöjd. Kabel över arm. Handtag

RÖRELSE: Förläng armbågen och tryck armen till 
uppåtgående vinkel. Paus vid slutet av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågen till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Pressa armen framåt och uppåt i bågande 
rörelse. Handtag till huvudhöjd vid slutet av 
rörelsen. Undvik att rotera bålen medan du 
trycker. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNING #2 (45 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 3 x 15
• Sittande axelpress - 3 x 15
• Bencurls - 3 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 3 x 15 3 set 

om 15 för varje övning (3 x 15 + 15 + 15)
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 3 x 15
• Vadhöjningar - 3 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 3 x 15

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, triceps,
främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

36 BRÖSTFLYG SITTPLATS: Överst
Placera

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med armarna 
öppna åt sidorna. Handflatorna vända fram. BENLYFT: På

TILLBEHÖR: TRÄNING #3 (45 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 3 x 15 + 15
• Enkelarms sittande bröstpress - 3 x 15 + 15
• Sittande enkelbensförlängning - 3 x 15 + 15
• Enkelarms lutande bröstpress - 3 x 15 + 15
• Stående rader - 3 x 15
• Reverse Grip Pull Down - 2 x 15
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 2 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15 – 2 sekunders hållning i böjd position
• Oblique Crunch - 2 x 15 + 15

RÖRELSE: Stäng armarna framför bröstet. 
Paus vid slutet av rörelsen. Öppna armarna 
till startposition.

Handtag

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armarna nästan raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna i slutet av 
rörelsen. Armbågar och handleder i linje 
med axlarna. Behåll upprätt ställning i 
sittande läge. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.

TRÄNING #4 (45 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 15
• Enkelarmsaxelpress - 4 x 15 + 15
• Bencurls - 4 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidsrader - 3 x 15 + 15 + 15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 3 x 15
• Vadhöjningar - 3 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 3 x 15

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

37 ENARM
BRÖSTFLYG

SITTPLATS: Överst
Placera
BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen öppen åt sidan. Handflatan framtill. VECKA TVÅ TRÄNING #5 (60 sek vila mellan alla set)

• Knäböj - 4 x 15
• Sittande bröstpress - 4 x 15
• Single Leg Squats - 2 x 12
• Lutande bröstpress - 2 x 12
• Sittande benförlängningar - 2 x 12
• Chest Flyes - 2 x 12
• Lat Bar Front Pull Down - 4 x 12
• Stående Triceps Pushdowns - 4 x 15
• Ab Crunch - 3 x 15 – 2 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 3 x 15 + 15

Handtag
RÖRELSE: Stäng armen framför bröstet. Handtag 
till mittlinjen på bröstet. Paus vid slutet av 
rörelsen. Öppna armen till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armen nästan rak under hela 
träningen. Böj inte armbågen i slutet av 
rörelsen. Undvik att rotera bålen medan du 
trycker. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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TRÄNING #6 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 15
• Sittande axelpress - 4 x 15
• Bencurls - 4 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 4 x 15 + 15 + 15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 4 x 15

32 SITANDE BRÖSTPRESS SITTPLATS: Överst
Placera

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
handflatorna nedåt. Armbågar böjda 90 
grader i axelhöjd. Kablar under armarna.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:
Handtag

RÖRELSE: Sträck ut armbågarna och pressa 
armarna rakt framåt. Paus vid slutet av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 15 TIPS: Pressa armarna framåt i bågande 

rörelse. Håll armbågarna i linje med axlar 
och handleder raka. Behåll upprätt ställning i 
sittande läge. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.

TRÄNING #7 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 4 x 15 + 15
• Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 15 + 15
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 15 + 15
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 15 + 15
• Stående rader - 4 x 15
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 15
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 4 x 15

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, triceps,
främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

• Ab Crunch - 3 x 15 – 2 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 3 x 15 + 15 33 ENARM

SITANDE BRÖSTPRESS
SITTPLATS: Överst
PlaceraTRÄNING #8 (60 sek vila mellan alla set)

• Marklyft med raka ben - 4 x 15
• Enkelarms sittande axelpress - 4 x 15 + 15
• Bencurls - 4 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående deltoider bak - 4 x 15+15+15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 4 x 15

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
handflatan nedåt. Armbågen böjd 90 grader i 
axelhöjd. Kabel under armen. Handtag

RÖRELSE: Förläng armbågen och tryck armen 
rakt framåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• Vadhöjningar - 3 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 15 TIPS: Pressa armen framåt i bågande rörelse. 

Håll armbågen i linje med axeln och 
handleden rak. Undvik att rotera bålen 
medan du trycker. Behåll upprätt ställning i 
sittande läge. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Utför på båda sidor.

VECKA TRE TRÄNING #9 (60 sek vila mellan alla set)
• Squats - 4 x 12
• Sittande bröstpress - 4 x 12
• Single Leg Squats - 2 x 12
• Lutande bröstpress - 2 x 12
• Sittande benförlängningar - 2 x 12
• Chest Flyes - 2 x 12
• Liggande höftförlängning - 3 x 10 + 10
• Lat Bar Front Pull Down - 4 x 12
• Stående Triceps Pushdowns - 4 x 12

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, triceps,
främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

34 LUTANDE BRÖSTPRESS SITTPLATS: Överst
Placera

START: Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
handflatorna nedåt. Armbågar böjda 90 
grader i axelhöjd. Kablar över armar.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

• Ab Crunch - 3 x 12 – 3 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 3 x 12 + 12

Handtag
RÖRELSE: Förläng armbågarna och pressa armarna till 
uppåtgående vinkel. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

TRÄNING #10 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Sittande axelpress - 4 x 12
• Bencurls - 4 x 12 + 12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 4 x 12 + 12 + 12
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion - 4 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 4 x 12

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Pressa armarna framåt och uppåt i 
bågande rörelse. Handtag till huvudhöjd vid 
slutet av rörelsen. Håll handlederna raka. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. Dra 
ihop magen för att stabilisera ryggen.

• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12 TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Pectoralis, triceps,

främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande
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31 SITTA ANKEL
INVERSION

SITTPLATS: Överst
Placera

TRÄNING #11 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 4 x 12 + 12
• Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 12 + 12
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 12 + 12
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 12 + 12
• Stående rader - 4 x 12
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 12
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 4 x 12
• Ab Crunch - 2 x 12 – 2 sekunder håller i böjt läge

BENLYFT: På
TILLBEHÖR: Fot

START: Sitt vänd mot sidan. Fotsele/manschett på 
insidan av ankeln, andra foten på golvet. 
Greppkant på sätet. Lyft benet från golvet och 
vrid fotleden så att tårna är vända utåt.

sele/ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Vrid fotleden tills tårna är vända inåt. 

Paus vid slutet av rörelsen. Vrid fotleden 
tillbaka till startpositionen. • Oblique Crunch - 2 x 12 + 12

• Stående trunkrotation - 2 x 12 + 12TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre 
ryggen. Fortsätt att rotera foten ca 6 
tum från golvet. Utför på båda sidor

TRÄNING #12 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Enkelarmsaxelpress - 4 x 12 +12
• Bencurls - 4 x 12 +12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidsrader - 4 x 12 + 12 + 12
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående rader med en arm - 4 x 12
• Stående bicepscurls - 4 x 12

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Ankel inverters
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12

VECKA FYRA TRÄNING #13 (60 sek vila mellan alla set)
• Squats - 4 x 12
• Sittande bröstpress - 4 x 12
• Single Leg Squat - 2 x 12+12
• Sittande benförlängningar - 2 x 12
• Chest Flyes - 2 x 12
• Lat Bar Pull Down (framtill) - 4 x 12
• Stående Triceps Pushdowns - 4 x 12
• Ab Crunch - 4 x 12 – 4 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12

TRÄNING #14 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Sittande axelpress - 4 x 12
• Bencurls - 4 x 12 + 12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 4 x 12
• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12

TRÄNING #15 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 4 x 12 + 12
• Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 12 + 12
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 12 + 12
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 12 + 12
• Stående rader - 4 x 12
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 12
• Sittande overhead tricepsförlängning - 4 x 12
• Bröstpress med stängt grepp - 2 x 12
• Ab Crunch - 2 x 12 – 3 sekunders håll i böjt läge
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12
• Stående trunkrotation - 2 x 12 + 12
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8 VECKOR PLAN FÖR KROPPSOMVANDLING BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
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NOTERA: Från och med träningspass #16 i programmet kommer du att märka att du ska slutföra "SUPER SET". Vad är 
en "superuppsättning?" Det är helt enkelt en kombination av två olika övningar som utförs direkt efter varandra utan 
vila. Så till exempel, i träningspass #16 ska du utföra ett superset bestående av stående bicepscurls och stående 
hammarcurls. Du kommer att göra 4 uppsättningar av Biceps Curls (12 reps vardera) och sedan omedelbart börja 
utföra 4 uppsättningar av Standing Hammer Curl (8 reps vardera.)

28 SITTA ENBEN
BORTFÖRANDE

SITTPLATS: På botten
Placera
BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Fot

START: Sitt vänd mot sidan. Fotsele/manschett på 
utsidan av ankeln, andra foten på golvet. Lyft benet 
parallellt med golvet. Grepp ovanpå sätet. sele/ankelmanschett

TRÄNING #16 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12

RÖRELSE: Öppna benet åt sidan, tårna 
uppåt. Paus vid slutet av rörelsen. 
Återgå till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• Enkelarmsaxelpress - 4 x 12 + 12
• Bencurls - 4 x 12 + 12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrader - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 4 x 10 + 10 + 10
• SUPER SET • Stående Biceps Curls - 4 x 12

• Stående Hammer Curls - 4 x 8
• Vadhöjningar - 4 x 10 +10 +10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12

TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre ryggen. 
Håll knäna och tårna peka uppåt när 
benet kidnappas. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Höftförare
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

VECKA FEM TRÄNING #17 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Knäböj - 5 x 8

• Single Leg Squats - 5 x 8
• Sittande bröstpress - 5 x 8
• Bröstflugor - 5 x 8
• Sittande benförlängningar - 2 x 8
• Stående höftbortförande - 2 x 8
• Lat Bar Front Pull Down - 5 x 8
• Stående Triceps Pushdowns - 5 x 8
• Bröstpress med stängt grepp - 5 x 8

• Ab Crunch - 4 x 10 – 4 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch w/Twists - 4 x 10 + 10

29 SITTA ENBEN
ADDUKTION

SITTPLATS: På botten
Placera• SUPER SET
BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Fot

START: Sitt bortvänd. Fotsele/manschett på ena 
fotleden, andra foten på golvet. Grepphandtag 
bredvid sätet. Öppna benet åt sidan, parallellt 
med golvet.

• SUPER SET
sele/ankelmanschett

• SUPER SET
RÖRLIG remskiva

POSITIONERRÖRELSE: Dra benet in i kroppens mittlinje. 
Paus vid slutet av rörelsen. Öppna benet 
till startposition.

TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre ryggen. 
Håll knän och tår peka uppåt som 
benaddukter. Utför på båda sidor.

TRÄNING #18 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 5 x 8
• Sittande axelpress - 5 x 8
• Bencurls - 5 x 8 + 8
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 5 x 8
• Vadhöjningar - 5 x 8 + 8 + 8 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 5 x 8

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Hip adduktorer
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

30 SITTA ANKEL
EVERSION

SITTPLATS: Överst
Placera

TRÄNING #19 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Knäböj - 5 x 8

• Single Leg Squats - 5 x 8 + 8
• Sittande bröstpress - 5 x 8
• Enkelarms sittande bröstpress - 5 x 8 + 8
• Sittande benförlängning - 2 x 8
• Benkrullar - 2 x 8
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 8 + 8
• Stående rader med en arm - 2 x 8 + 8
• Reverse Grip Pull Down - 5 x 8
• Stående Triceps Pushdowns - 5 x 8

• Ab Crunch - 3 x 10 - 4 sekunders håll - medan du böjd
• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10

BENLYFT: På
TILLBEHÖR: Fot

START: Sitt vänd mot sidan. Fotsele/manschett på 
utsidan av ankeln, andra foten på golvet. 
Greppkant på sätet. Lyft benet från golvet och vrid 
fotleden så att tårna är vända inåt.

• SUPER SET sele/ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONER• SUPER SET RÖRELSE: Vrid fotleden tills tårna är vända utåt. 

Paus vid slutet av rörelsen. Vrid fotleden 
tillbaka till startpositionen.• SUPER SET

TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre 
ryggen. Fortsätt att rotera foten ca 6 
tum från golvet. Utför på båda sidor.

• SUPER SET

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Ankel everters
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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25 LIGGANDE HÖFTROTATION SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

TRÄNING #20 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 5 x 8
• Enkelarmsaxelpress - 5 x 8 + 8
• Bencurls - 5 x 8 + 8
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrader - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion - 3 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 5 x 8
• Vadhöjningar - 5 x 8 + 8 + 8 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 5 x 8

START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet.

MUSKELGRUPPER
ÖVAT:

Fotsele/
Ankelmanschett

gluteals,
baksida lår,
höftadduktorer,
höftböjare,
buken

RÖRELSE: Öppna båda benen åt sidan. 
Fortsätt i uppåtgående cirkulär rörelse tills 
benen är över höfterna. Sänk till 
startposition. Omvänd rörelseriktning.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

NIVÅ AV
SVÅRIGHET:

TIPS: Håll benen raka medan du rör dig i 
cirkulärt mönster. Böj dig inte för mycket 
från golvet. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Utför i båda 
riktningarna.

VECKA SEX TRÄNING #21 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SETMellanliggande/

Avancerad
• Single Leg Squats - 5 x 8 + 8
• Knäböj - 5 x 8

• Squats - 1 x ? – Gör ett set i 45 sekunder och gör så många som möjligt utan att stanna
• SUPER SET • Enkelarms sittande bröstpress - 5 x 8

• Sittande bröstpress - 5 x 8
• Sittande bröstpress - 1 x ? – Gör ett set i 45 sekunder och gör så många som möjligt utan att stanna
• Sittande benförlängningar - 2 x 8
• SUPER SET • Chest Flyes - 5 x 8

• Lat Bar Front Pull Down - 2 x 8
• Lat Bar Pull Downs - 1 x ? – Gör ett set i 45 sekunder och gör så många som möjligt utan att stanna
• Ab Crunch - 4 x 10 – 5 sekunders hållning - medan den är böjd

• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10
• Stående trunkrotation - 2 x 12 + 12

26 ENKELBEN
LIGGANDE HÖFTROTATION

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 

basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet.

MUSKELGRUPPER
ÖVAT:

Fotsele/
Ankelmanschett

gluteals,
baksida lår,
höftadduktorer,
höftböjare,
buken

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Öppna ett ben åt sidan. Fortsätt 

i uppåtgående cirkulär rörelse tills 
benet är över höften. Sänk till 
startposition. Omvänd rörelseriktning.

TRÄNING #22 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 5 x 8
• Sittande axelpress - 5 x 8
• Bencurls - 5 x 8 + 8
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion -5 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 5 x 8
• Vadhöjningar - 5 x 8 + 8 + 8 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 5 x 8

NIVÅ AV
SVÅRIGHET: TIPS: Håll benet rakt medan du rör dig i 

cirkulärt mönster. Böj dig inte för mycket 
från golvet. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Uppträda i båda
vägbeskrivningar. Utför på båda sidor.

Avancerad

TRÄNING #23 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Single Leg Squats - 4 x 8, 1 x 12

• Knäböj - 4 x 8, 1 x 12
27 SITTA SINGEL

BENPRESS
SITTPLATS: På botten
Placera • SUPER SET • Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 8 + 8, 1 x 12 + 12

• Sittande bröstpress - 4 x 8, 1 x 12BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Fot

START: Sitt bortvänd. Fotsele/manschett på 
ena fotleden, andra foten på golvet. Böj knä 
och lyft foten till sitthöjd. Grepphandtag 
bredvid sätet.

• SUPER SET • Sittande benförlängning - 2 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Benlockar - 2 x 8, 1 x 12sele/ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• SUPER SET • Lutande bröstpress - 1 x 8, 1 x 12
• Stående rader - 1 x 8, 1 x 12RÖRELSE: Sträck ut knäet tills benet är rakt 

och parallellt med golvet. Paus vid slutet 
av rörelsen. Böj knäet till startposition.

• SUPER SET • Reverse Grip Pull Down - 3 x 8, 1 x 12
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 3 x 8, 1 x 12
• Bröstpress med stängt grepp - 3 x 8, 1 x 12

TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Håll knän och tår 
peka uppåt. Pressa benet framåt. 
Låt inte benet öppna sig åt sidan. 
Utför på båda sidor.

• SUPER SET • Ab Crunch - 3 x 8, 1 x 12 – 4 sekunders fasthållning i böjd position
• Oblique Crunch - 3 x 8 + 8, 1 x 12 + 12

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, quadriceps,
baksida lår
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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TRÄNING #24 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 3 x 8, 1 x 12
• Enkelarmsaxelpress - 3 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Bencurl - 1 x 8 + 8, 3 x 6 + 6
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrader - 

3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12
• SUPER SET

22 LIGGANDE SINGEL
BENPRESS

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 

basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Böj höft och knä på ett 
ben.

Fotsele/
Ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONER• Stående bicepscurls - 3 x 8, 1 x 12

• Stående Hammer Curls - 3 x 8, 1 x 12
• Vadhöjningar - 3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 3 x 8, 1 x 12

RÖRELSE: Dra ut höften och knäet tills 
benet är rakt. Paus vid slutet av 
rörelsen. Återgå till startposition.

TIPS: Håll knät i linje med axeln under hela 
träningen. Böj dig inte för mycket från 
golvet när benet sträcker sig. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Utför på 
båda sidor.

VECKA SJU TRÄNING #25 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Squats med singelben - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

• Knäböj - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, quadriceps,
hamstrings, mage

• SUPER SET • Enkelarms sittande bröstpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Sittande bröstpress - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

• SUPER SET • Sittande benförlängningar - 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20
• Benlockar - 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20 23 SAKSPARKAR SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

• SUPER SET • Bröstflugor - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Lat Bar Front Pull Down - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft ett ben vinkelrätt 
mot golvet.

Fotsele/
Ankelmanschett• SUPER SET • Bröstpress med stängt grepp - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
RÖRELSE: Underben rakt ner till golvet. Lyft 
samtidigt det andra benet. Fortsätt 
alternerande ben i "sax"-rörelser.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER• SUPER SET • Ab Crunch - 2 x 10 , 2 x 15, 1 x 20 – 5 sekunders hållningar i böjd position

• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

TRÄNING #26 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Sittande axelpress - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Bencurl - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 

+ 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 2 x 10 + 10 + 10, 

2 x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20
• Stående bicepscurls - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Vadhöjningar - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

TIPS: Håll benen raka medan du lyfter och 
sänker. Låt inte benen öppna sig åt sidan. 
Håll knäna i linje med axlarna under hela 
träningen. Böj dig inte för mycket från 
golvet. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gluteals, hamstrings

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

24 FLÖDRA SPARKAR SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft ett ben 12 tum från 
golvet.

TRÄNING #27 (60 sek vila mellan alla set)
• Enkelbenssquats - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20 Fotsele/

Ankelmanschett• Enkelarms sittande bröstpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Sittande enkelbensförlängning - 1 x 10 + 10, 1 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Enkelarms lutande bröstpress - 1 x 10 + 10, 1 x 15 + 15, 1 x 20 + 20 RÖRELSE: Underben rakt ner till golvet. Lyft 

samtidigt det andra benet 12 tum från 
golvet. Fortsätt alternerande ben i små 
"fladderrörelser".

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

• SUPER SET • Stående rader - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• Reverse Grip Pull Down - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• SUPER SET • Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• Bröstpress med stängt grepp - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

TIPS: Håll benen raka medan du lyfter och 
sänker. Låt inte benen öppna sig åt sidan. 
Håll knäna i linje med axlarna under hela 
träningen. Böj dig inte för mycket från 
golvet. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

• SUPER SET • Ab Crunch - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20 – 4 sekunders fasthållning i böjd position
• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20 TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, hamstrings,

buken
SVÅRHETSNIVÅ: Mellanliggande
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR 8 VECKOR PLAN FÖR KROPPSOMVANDLING
BEN

19 LIGGANDE HÖFT
BORTFÖRANDE/
ADDUKTION

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

TRÄNING #28 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Enkelarmsaxelpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Bencurl - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Enarmsaxelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrad - 2 x 10 

+ 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 2 

x 20 + 20 + 20
• Stående bicepscurls - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Vadhöjningar - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 2 x 20 + 20 + 20 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet.

Fotsele/
Ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Öppna båda benen åt sidan. 
Paus vid slutet av rörelsen. Stäng benen 
tillbaka till startposition.

TIPS: Håll båda benen raka och lyft från 
golvet medan du öppnar och stänger.
Böj dig inte för mycket från golvet. Dra 
ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Ändra genom att sänka ett ben till golvet 
och utföra på ena sidan.

VECKA ÅTTA TRÄNING #29 (60 sek vila mellan alla set)
• Knäböj - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, x 15
• Sittande bröstpress - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Sittande benförlängningar - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Bröstflugor - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Lat Bar Front Pull Down - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Stående triceps-pushdowns - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Ab Crunch - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Oblique Crunch - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Höftadduktorer, höftböjare, 
mage
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

20 LIGGANDE ENBEN
BORTFÖRANDE/
ADDUKTION

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet.

Fotsele/
Ankelmanschett

TRÄNING #30 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Sittande axelpress - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Bencurl - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 1 x 15 + 15 + 15, 

1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 

x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående bicepscurls - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Kalvhöjningar - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15 

(tårna in, ut och rak )
• Sittande ryggradsförlängning - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Öppna ett ben åt sidan. Paus vid 
slutet av rörelsen. Stäng benet tillbaka till 
startposition.

TIPS: Håll det icke-rörliga benet rakt och lyft från 
golvet medan du öppnar och stänger det 
andra benet. Böj dig inte för mycket från 
golvet. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Ändra genom att sänka det icke-
rörliga benet till golvet. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Höftadduktorer, höftböjare, 
mage
SVÅRHETSNIVÅ: Avancerad TRÄNING #31 (60 sek vila mellan alla set)

• Squats med singelben - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Enkelarms sittande bröstpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Reverse Grip Pull Down - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Stående trunkrotation - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

21 LIGGER DUBBELT
BENPRESS

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 

basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Böj höfter och knän.

Fotsele/
Ankelmanschett

RÖRELSE: Dra ut höfter och knän tills 
benen är raka. Paus vid slutet av 
rörelsen. Återgå till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER TRÄNING #32 (60 sek vila mellan alla set)

• Marklyft med raka ben - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Enkelarmsaxelpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Bencurl - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 

x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående bicepscurls - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Kalvhöjningar - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15 

(tårna in, ut och rak )
• Sittande ryggradsförlängning - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15

TIPS: Håll knäna i linje med axlarna under hela 
träningen. Böj dig inte för mycket från golvet 
eftersom benen sträcker sig. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, quadriceps,
hamstrings, mage
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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UPPVÄRMNING OCH KYLNINGSTRETCHAR BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
BEN

När du utför dessa sträckningar bör dina rörelser vara långsamma och mjuka, 
utan att studsa eller rycka. Flytta in i stretchen tills du känner en lätt spänning, 
inte smärta, i muskeln och håll stretchen i 20 till 30 sekunder. Andas långsamt och 
rytmiskt. Se till att inte hålla andan. Kom ihåg att alla sträckningar måste göras för 
båda sidor av din kropp.

16 STÅENDE HÖFT
BORTFÖRANDE

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stå mot sidan. Fotsele/manschett på 

utsida ankel, insida fot på bas. 
Grepphandtag överst på sätet.

Fotsele/
Ankelmanschett

RÖRELSE: Lyft benet åt sidan, tårna vända fram. 
Paus vid slutet av rörelsen. Sänk till 
startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

1. Quadriceps Stretch TIPS: Håll benet rakt medan du lyfter. Lyft benet 
direkt åt sidan. Undvik att vinkla ben fram eller 
bak, eller att lyfta tårna. Behåll upprätt 
kroppsställning. Tippa inte kroppen när benen 
lyfts. Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor.

Stå nära en vägg, stol eller annat fast föremål. Använd en hand för att 
hjälpa din balans. Böj det motsatta knäet och lyft hälen mot rumpan. 
Nå bakåt och ta tag i toppen av din fot med samma sidohand. Håll 
dina inre lår tätt mot varandra, dra långsamt foten mot skinkorna tills 
du känner en mjuk sträckning på framsidan av låret. Du behöver inte 
röra din rumpa med hälen. Sluta dra när du känner sträckningen. Håll 
knäskålen pekande rakt nedåt och håll knäna tätt mot varandra. (Låt 
inte det lyfta knäet svänga utåt.)

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Höftförare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

17 STÅENDE HÖFT
ADDUKTION

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för det andra benet.

START: Stå mot sidan. Fotsele/manschett på 
insida ankel, utsida fot på bas. 
Grepphandtag överst på sätet.

Fotsele/
Ankelmanschett2. Kalv och Achilles Stretch

Stå ungefär en armlängd bort från en vägg eller stol med fötterna 
höftbrett isär. Håll tårna riktade framåt, flytta ett ben intill stolen 
medan du sträcker ut det andra benet bakom dig. Böj benet 
närmast stolen och håll det andra benet rakt, placera händerna på 
stolen. Håll hälen på det bakre benet på marken och flytta dina 
höfter framåt. Luta dig långsamt framåt från fotleden och håll ditt 
bakre ben rakt tills du känner en sträckning i vadmusklerna.

RÖRELSE: Dra insidan av benet över 
stödbenet, tårna vända fram. Paus vid 
slutet av rörelsen. Återgå till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Dra arbetsbenet framför stödbenet. 
Behåll upprätt kroppsställning. Tippa inte 
kroppen eftersom benet drar över. Dra 
ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Hip adduktorer
SVÅRHETSNIVÅ: NybörjareHåll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för det motsatta benet.

3. Overhead/Triceps Stretch 18 LIGGANDE HÖFT
FÖRLÄNGNING

SITTPLATS: Av

Stå med fötterna axelbrett isär och knäna lätt böjda. Lyft ena armen 
över huvudet och böj armbågen, sträck dig ner bakom huvudet med 
handen mot det motsatta skulderbladet. Gå med fingertopparna nerför 
ryggen så långt du kan. Håll denna position. Nå upp med din motsatta 
hand och ta tag i din böjda armbåge. Hjälp försiktigt sträckningen 
genom att dra i armbågen.

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 

basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft ett ben vinkelrätt 
mot golvet.

Fotsele/
Ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Underben rakt ner till golvet. Paus 

vid slutet av rörelsen. Lyft långsamt till 
startpositionen.

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för motsatt arm.

TIPS: Håll benet rakt medan du lyfter och 
sänker. Låt inte benet öppna sig åt 
sidan. Håll knät i linje med axeln under 
hela träningen. Böj dig inte för mycket 
från golvet. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gluteals, hamstrings
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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BIO KRAFT ® ÖVNINGAR UPPVÄRMNING OCH KYLNINGSTRETCHAR
BEN

13 STÅENDE BENPRESS SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

4. Stretch på ryggen

START: Stativ vänd ram. Fotsele/manschett på 
ena ankeln, andra foten på basen. Ta tag i 
handtaget överst på sätet med båda 
händerna. Böj höft och knä av
arbetande ben.

Stå med benen axelbrett isär och knäna lätt böjda. Böj dig framåt 
från midjan med armarna löst utsträckta framför kroppen. Böj 
försiktigt från midjan och böj kroppen så långt det går.Fotsele/

Ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Håll i 20 till 30 sekunder. Räta upp och upprepa.
RÖRELSE: Förläng höft och knä. Pressa benet 
rakt bakåt bakom kroppen. Paus vid slutet 
av rörelsen. Böj höften och knäet tillbaka till 
startpositionen.

TIPS: Håll armarna raka för att stabilisera 
bålen. Håll dig framåtlutad med rak rygg. 
Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor.

5. Stretch för stående hamstrings
Stå med benen höftbrett isär. Dra ut ett ben framför dig och 
håll foten platt mot marken. Med händerna vilande lätt på 
låren, böj ditt bakre ben och lut dig framåt något från dina 
höfter tills du känner en sträckning på baksidan av låret. Var 
noga med att luta dig framåt från höftleden istället för att böja 
dig i midjan.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, hamstrings,
quadriceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

14 STÅENDE HÖFT
BÖJNING

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för det motsatta benet.

START: Stå bortvänd. Fotsele/manschett på ena 
ankeln, andra foten på basen. Placera 
händerna på höfterna.

Fotsele/
Ankelmanschett

6. Rumpa, höfter och magstretch
RÖRELSE: Böj höften och höj benet tills låret är 
parallellt med golvet. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER Ligg platt på rygg med höfterna avslappnade mot golvet. Böj ett ben 

vid knäet. Håll båda axlarna platta på golvet, ta försiktigt tag i det 
böjda knäet med händerna och dra det över kroppen och mot 
marken. Du ska känna en sträckning i höfterna, magen och nedre 
delen av ryggen.

TIPS: Behåll upprätt kroppsställning. Luta dig 
inte framåt eller bakåt när du lyfter benen. 
Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor. Håll i 20 till 30 sekunder och släpp. Upprepa för motsatt sida.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Höftböjare
SVÅRHETSNIVÅ: Avancerad 7. Stretch på inre lår

Sitt på golvet och böj benen så att fotsulorna är ihop. Placera 
armbågarna på knäna. Luta dig framåt från midjan och tryck 
ner lätt på insidan av dina knän. Du bör känna en sträckning i 
musklerna på insidan av låret.15 STÅENDE HÖFT

FÖRLÄNGNING
SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

Håll i 20 till 30 sekunder och släpp.
START: Stativ vänd ram. Fotsele/manschett 
på ena ankeln, andra foten på basen. 
Grepphandtag överst på sätet. Böj knäet 90 
grader framför kroppen.

Fotsele/
Ankelmanschett

8. Arm tillbakadragning
RÖRLIG remskiva

POSITIONER Stå med fötterna axelbrett isär och tårna pekade framåt och med lätt 
böjda knän. Låt armarna hänga avslappnat på vardera sidan av 
kroppen. Expandera bröstet och dra axlarna bakåt. Böj armbågarna 
lätt och knäpp händerna bakom ryggen. Räta sakta ut armarna 
medan du lyfter händerna uppåt. Lyft händerna uppåt tills du känner 
mild spänning i axel- och bröstområdet.

RÖRELSE: Förläng höften. Dra låret i linje med 
eller något bakom stående ben. Paus vid 
slutet av rörelsen. Återgå till startposition.

TIPS: Håll knäet böjt medan du sträcker ut 
höften. Håll dig framåtlutad med rak rygg. Håll 
armarna raka för att stabilisera bålen. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Utför på båda 
sidor.

Håll i 20 till 30 sekunder. Sänk armarna till sin ursprungliga position 
och böj armbågarna. Släpp händerna och för tillbaka dem till dina 
sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gluteals, hamstrings
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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BIO KRAFT ® ÖVNINGSINDEX BIO KRAFT ® ÖVNINGAR
BEN

Utveckla din biokraft ® Träna 10 EVERSIONSKALV
HÖJNINGAR

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

De val du gör om frekvensen (hur ofta), varaktigheten (hur länge) och intensiteten (hur 
hårt) du kommer att träna med, kommer direkt att påverka dina resultat. START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 

isär på basen. Tårna vända utåt. 
Grepphandtag på sidorna av kroppen.

Handtag
Innan du påbörjar några träningspass på Bio Force® Tränare, du bör först bestämma din 
nuvarande konditionsnivå. Följande är riktlinjer som du kan använda för att bestämma din 
konditionsnivå, men kom ihåg att dessa bara är riktlinjer. Du måste alltid lyssna på din 
kropp. Börja på en nivå som är bekväm för dig och framsteg förnuftigt.

RÖRELSE: Lyft hälarna, böja dig vid 
fotkulor. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

Nybörjare – Ingen tidigare träningserfarenhet, eller har inte tränat på länge.
Mellanliggande – Har utfört övningar regelbundet i tre månader eller mer.
Avancerad – Har utfört övningar regelbundet i sex månader eller mer.

TIPS: Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte eller 
böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gastrocnemius, soleus
BEN SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

1. Squat
2. Single Leg Squat
3. Omvänd utfall
4. Sittande benförlängning

5. Sittande enkelbensförlängning
6. Dödlyft med raka ben
7. Dödlyft med rak stång
8. Benkrullar
9. Kalvhöjningar

10. Eversion kalvhöjningar

11. Inversion kalv höjer
12. Enkelbensspark
13. Stående benpress
14. Stående höftböjning
15. Stående höftförlängning
16. Stående höftbortförande
17. Stående höftadduktion
18. Liggande höftförlängning

19. Liggande höftbortförande/Adduktion

20. Liggande enbensbortförande/adduktion
21. Liggande dubbelbenspress

22. Liggande enkelbenspress

23. Saxspark
24. Flutter Kicks
25. Liggande höftrotation

26. Enkelbens liggande höftrotation

27. Sittande enkelbenspress
28. Sittande enbensbortförande
29. Sittande enkelbensadduktion
30. Sittande fotled Eversion
31. Sittande fotled

11 INVERSIONSKALV
HÖJNINGAR

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 

på basen. Tårna vända inåt. Grepphandtag 
på sidorna av kroppen.

Handtag

RÖRELSE: Lyft hälarna, böja dig vid 
fotkulor. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte eller 
böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

12 ENKELBEN
SLÅ TILLBAKA

START: Stativ vänd ram. Fotsele/manschett på 
ena ankeln, andra foten på basen. Luta dig 
framåt från höfterna. Ta tag i handtaget överst 
på sätet med båda händerna.

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:
Fotsele/
Ankelmanschett

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Förläng höften. Dra benet rakt bakåt 

bakom kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. 
Sänk till startposition.

TIPS: Håll benet rakt medan du lyfter. Håll 
dig framåtlutad med rak rygg. Håll 
armarna raka för att stabilisera bålen. 
Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gluteals, hamstrings

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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7 RAK STÅNG
DÖDLÖFT

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR: Lat

BRÖST & RYGG 72. Enkelarmssittande framhöjning
73. Sittande sidohöjning
74. Enkelarmssittande sidohöjning
75. Rotatormanschett - Låg yttre rotation
76. Rotatormanschett - Intern rotation

77. Rotatormanschett - Hög extern rotation

78. Dra bakåt med rak arm
79. Rotatormanschett - Diagonal extern rotation

80. Rotatormanschett - Diagonal intern rotation

32. Sittande bröstpress
33. Enarms sittande bröstpress
34. Lutande bröstpress
35. Enkelarms lutande bröstpress
36. Bröstfluga
37. Enarmad bröstfluga
38. Lutande bröstfluga

39. Enkelarms lutning på bröstet
40. Avböj bröstpress
41. Closed Grip Chest Press
42. Lat Bar Pull Down
43. Lat Bar Front Pull Down
44. Enkelarm överhandsdrag nedåt
45. Omvänt grepp Dra ner
46.   Enkelarm bakåtdragning nedåt
47. Neutralt Grip Pull Down
48. Enkelarms neutralt grepp, dra ner
49. Sittande överdrag
50. Enkelarms sittande överdrag
51. Rak arm i sidled nedåt
52. Enkel rak arm i sidled nedåt
53. Stående rad - neutralt läge
54. Stående rad med en arm - neutralt läge
55. Stående rad - Överhandsposition
56. Enarms stående rad - överhandsläge
57. Stående rad - Underhandsposition
58. Enarms stående rad - underhandsposition
59. Stående rak arm Dra ner

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbrett isär 
på basen med böjda knän. Böj dig framåt i 
höfterna och greppa latstången framför 
smalbenen.

Stång/Främre position

RÖRLIG remskiva
POSITIONERRÖRELSE: Förläng höfter och rygg. Stå 

upprätt och dra stången till framsida lår. 
Böj knän och höfter och sänk till 
startposition.

TIPS: Håll armar och rygg raka med bröst och 
huvud lyfta. Gångjärn upp och ner från 
höfterna. Runda inte nedre delen av ryggen. 
Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. Böj 
dig framåt tills en lätt sträckning känns i 
hamstrings.

VAPEN
TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Hamstrings, 
ländryggsextensorer, gluteals 81. Stående Biceps Curl

82. Single Arm Standing Biceps Curl
83. Stående Hammer Curl
84. Single Arm Standing Hammer Curl
85. Stående omvänd curl
86. Enarms stående omvänd curl
87. Curved Bar Biceps Curl
88. Curved Bar Reverse Biceps Curl
89. Sittande Koncentration Curl
90. Sittande handledscurl

91. Sittande Reverse Wrist Curl
92. Sittande Tricepsförlängning ovanför
93. Enarms Tricepsförlängning över huvudet
94. Stående Triceps Pushdown
95. Reverse Grip Triceps Pushdown
96. Split Grip Triceps Pushdown
97. Single Arm Triceps Pushdown
98. Single Arm Reverse Grip Triceps Pushdown
99. Enkelarm Triceps Kickback

100. Single Arm Reverse Grip Triceps Kickback
101. Tvåarms Triceps Kickback
102. Tvåarms omvänd grepp Triceps Kickback
103. Triceps Dips
104. Enarms Triceps Dips
105. Cross-body Triceps Extension

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

8 BENLOCKAR SITTPLATS: Överst
Placera

START: Stativ vänd ram. Ett lår mot övre 
benstångsdyna. Samma sidofot under 
nedre bendyna. Grepphandtag överst på 
sätet med samma sidoarm.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:
Ingen

RÖRELSE: Böj knäet tills den nedre dynan är 
nära skinkorna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Luta dig något framåt med hela 
kroppen. Håll ryggen rak medan du böjer 
benet. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Lyft inte bort låret från den övre 
benstångsdynan. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Baksida lår
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare x

AXLAR

60. Sittande axelpress
61. Enkelarmsaxelpress
62. Axeln rycker på axlarna

63. Upprätt rad
64. Stående fronthöjning
65. Enkelarm stående fronthöjning
66. Stående lateral höjning
67. Enarms stående lateral höjning
68. Stående bakre deltoidrader
69. Enarms stående bakre deltoidrader
70. Kabelkorsning bak
71. Sittande fronthöjning

9 VADPRESS SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen. Tårna vända framåt. Grepphandtag på 
sidorna av kroppen. Handtag

RÖRELSE: Lyft hälarna, böja dig vid 
fotkulor. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte eller 
böj dig inte framåt eller bakåt.

ABS & NEDRE RYGG

106. Ab Crunch
107. Oblique Crunch
108. Stående trunkrotation
109. Sidoböj
110. Sittande Spinal Extension

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare x
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1 KNÄBÖJ SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

4 SITTA BENFÖLJNING SITTPLATS: Överst
Placera

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag vid axlar.

START: Sitt bortvänd. Knän över övre 
benkuddar. Anklar under benstångsdynor. 
Grepphandtag bredvid sätet.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:Handtag

RÖRELSE: Flex knän, höfter och anklar. 
Sänk tills låren är parallella med golvet 
eller något högre. Tryck upp till 
startposition.

Ingen
RÖRELSE: Dra ut knäna tills benen är 
raka. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll knäna i linje med tårna. Centrera 
vikten över valv, inte tår eller klackar.
Lyft bröstet och håll ryggen rak när 
höfterna sänks. Håll huvudet lyft och i linje 
med ryggraden. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.

TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Luta dig inte bakåt 
mot sätet. Håll knäskålarna i linje 
med stångens rörelsepunkt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, hamstrings, TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Quadriceps
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjarequadriceps x

SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare

2 SQUAT ENBEN SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

5 SITTA ENBEN
FÖRLÄNGNING

SITTPLATS: Överst
Placera

START: Stativ vänd ram. Delad 
benställning med bakre häl lyft. 
Grepphandtag vid axlar.

BENLYFT: På
TILLBEHÖR:

START: Sitt bortvänd. Knän över övre 
benstångsdynor. Anklar under 
benstångsdynor. Grepphandtag bredvid sätet.

Handtag
Ingen

RÖRELSE: Flex knän, höfter och anklar. Sänk 
tills framsida lår är parallellt med golvet eller 
något högre. Tryck upp till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Förläng ett knä tills benet är 
rakt. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll vikten på främre benet och främre 
knäet i linje med tårna. Rikta axlarna över 
höfterna. Lyft bröstet och håll ryggen rak 
medan du sänker. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen.
Utför på båda sidor.

TIPS: Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Luta dig inte bakåt 
mot sätet. Håll knäskålarna i linje 
med stångens rörelsepunkt. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, hamstrings, TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Quadriceps
quadriceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat x

3 BAKÅT LUNGE SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

6 RAKT BEN
DÖDLÖFT

SITTPLATS: Av

BENLYFT: Av
TILLBEHÖR:

START: Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag framför 
axlarna.

START: Stå bortvänd. Fötter höftbredd 
isär på basen. Böj i höfterna och 
greppa handtagen mellan benen.

Handtag Handtag

RÖRELSE: Steg tillbaka med ett ben i 
utfallsposition. Sänk tills framsida lår är 
parallellt med golvet eller något högre. 
Tryck tillbaka upp till startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

RÖRELSE: Förläng höfter och rygg. Stå 
upprätt, dra handtagen upp till framsidan 
av bäckenet. Böj i höfterna och sänk till 
startposition.

RÖRLIG remskiva
POSITIONER

TIPS: Håll vikten på främre benet och främre 
knäet i linje med tårna. Lyft bröstet och håll 
ryggen rak medan du sänker. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen. Utför på båda sidor.

TIPS: Håll armar och ben raka. Gångjärn upp 
och ner från höfterna. Runda inte nedre delen 
av ryggen eller böj inte knäna. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen. Böj dig framåt tills 
bröstkorgen är parallell med golvet eller något 
högre och en lätt stretch känns i hamstrings.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER: gluteals, hamstrings, TRÄNADE MUSKELGRUPPER: Hamstrings, 
ländryggsextensorerquadriceps

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat SVÅRHETSNIVÅ: Medel/avancerat
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