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GB Indhold Kære kunde,

Vi ønsker dig tillykke med dit køb af denne hjemmetrænings-sportsenhed 
og håber, at vi får stor glæde af den. Vær venligst opmærksom på de 
vedlagte noter og instruktioner og følg dem nøje med hensyn til montering 
og brug.
Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du skulle have 
spørgsmål.

1. Resumé af dele
2. Vigtige anbefalinger og sikkerhedsoplysninger
3. Reservedelsliste

4. Monteringsvejledning med eksploderede diagrammer

5. Monter, brug og afmonter 
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Vigtige anbefalinger og
Sikkerhedsinstruktioner

Vores produkter er alle testet og repræsenterer derfor de højeste aktuelle 
sikkerhedsstandarder. Dette faktum gør det dog ikke unødvendigt at overholde 
følgende principper strengt.

12. ADVARSEL!Hvis du bemærker en følelse af svimmelhed, kvalme, brystsmerter eller andre 
unormale symptomer, skal du stoppe træningen og kontakte en læge.

13.Glem aldrig, at sportsmaskiner ikke er legetøj. De må derfor kun bruges 
efter deres formål og af passende informerede og instruerede personer.1.Saml maskinen nøjagtigt som beskrevet i monteringsvejledningen og brug 

kun de medfølgende, specifikke dele af maskinen. Før montering skal du 
kontrollere, at leveringen er fuldstændig i forhold til leveringsmeddelelsen, og at 
kartonen er fuldstændig i forhold til monteringstrinnene i installations- og 
betjeningsvejledningen.

14.Personer som børn, handicappede og handicappede personer bør kun 
bruge maskinen i nærværelse af en anden person, der kan yde hjælp og 
råd. Tag passende forholdsregler for at sikre, at børn aldrig bruger 
maskinen uden opsyn.2.Kontroller, at alle skruer, møtrikker og andre forbindelser sidder fast, før 

du bruger maskinen første gang og med jævne mellemrum for at sikre, at 
træneren er i en sikker stand. Især justeringen af   sadlen og styret har 
brug for jævn funktion og god stand.

15.Sørg for, at den person, der udfører træning, og andre personer aldrig flytter eller 
holder nogen dele af deres krop i nærheden af   bevægelige dele.

16. Ved slutningen af   dets levetid må dette produkt ikke bortskaffes 
sammen med det normale husholdningsaffald, men det skal afleveres til et 
samlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Du kan 
finde symbolet på produktet, på vejledningen eller på emballagen.
Materialerne er genanvendelige i overensstemmelse med deres mærkning. Med 
genbrug, materialeudnyttelse eller beskyttelse af vores miljø. Spørg den lokale 
administration om det ansvarlige bortskaffelsessted.

3.Stil maskinen på et tørt, plant sted og beskyt den mod fugt og vand. 
Ujævne dele af gulvet skal udlignes ved passende foranstaltninger og af de 
medfølgende justerbare dele af maskinen, hvis sådanne er installeret. Sørg 
for, at der ikke opstår kontakt med fugt eller vand.

4.Placer et passende underlag (f.eks. gummimåtte, træplade etc.) under 
maskinen, hvis maskinens område skal beskyttes særligt mod 
fordybninger, snavs mm. 17.For at beskytte miljøet må emballagematerialer, brugte batterier eller dele af 

maskinen ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Læg disse i de relevante 
indsamlingsbeholdere eller bring dem til et passende indsamlingssted.

5.Før du begynder træningen, skal du fjerne alle genstande inden for en radius af 2 
meter fra maskinen.

6.Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre maskinen, og brug 
kun det medfølgende værktøj eller eget værktøj til at samle maskinen og til 
eventuelle nødvendige reparationer. Fjern sveddråber fra maskinen 
umiddelbart efter endt træning.

18.For hastighedsafhængig driftstilstand kan bremsemodstandsniveauet 
justeres manuelt, og effektvariationerne vil afhænge af pedalhastigheden. 
For hastighedsuafhængig driftstilstand kan brugeren indstille det ønskede 
strømforbrugsniveau i Watt, konstant effektniveau vil blive holdt af 
forskellige bremsemodstandsniveauer, som vil blive bestemt automatisk af 
systemet. Det er uafhængigt af pedalhastigheden.7. ADVARSEL!Systemer for hjertefrekvensovervågning kan være upræcise. Overdreven 

træning kan føre til alvorlige helbredsskader eller til døden. Rådfør dig med en læge, 
før du påbegynder et planlagt træningsprogram. Han kan definere den maksimale 
anstrengelse (puls, watt, træningsvarighed osv.), som du kan udsætte dig selv for og 
kan give dig præcis information om den korrekte kropsholdning under træningen, 
målene for din træning og din kost. Træn aldrig efter at have spist store måltider.

19.Maskinen er udstyret med 24-trins modstandsjustering. Dette gør det muligt 
at reducere eller øge bremsemodstanden og dermed træningsbelastningen. 
Ved at trykke på knappen "-" for modstandsindstillingen mod trin 1 reduceres 
bremsemodstanden og dermed træningsbelastningen. Ved at trykke på 
knappen “+” for modstandsindstillingen mod trin 24 øges bremsemodstanden 
og dermed træningsbelastningen.8.Træn kun på maskinen, når den er i korrekt stand. Brug kun originale reservedele til 

eventuelle nødvendige reparationer.ADVARSEL!Udskift snekkedelene med det 
samme, og hold dette udstyr ude af brug, indtil det repareres.

20.Den maksimalt tilladte belastning (=kropsvægt) er angivet til 150 kg. 
Denne maskine er testet og certificeret i overensstemmelse med EN ISO 
20957-1:2014 og EN ISO 20957-5:2016 "H/A". Denne vares computer svarer 
til de grundlæggende krav i EMV-direktivet fra 2014/30 EU.

9.Når du indstiller de justerbare dele, skal du være opmærksom på den korrekte 
position og de markerede, maksimale indstillingspositioner og sikre dig, at den 
nyjusterede position er korrekt sikret. 21.Monterings- og betjeningsvejledningen er en del af produktet. Ved salg eller 

videregivelse til en anden person skal dokumentationen vedlægges produktet.10.Medmindre andet er beskrevet i vejledningen, må maskinen kun bruges 
til træning af én person ad gangen. Træningstiden bør ikke overhale 60 
min./dagligt.

11.Brug træningstøj og sko, som er velegnede til konditionstræning med 
maskinen. Dit tøj skal være sådan, at det ikke kan fange under træning på 
grund af deres form (f.eks. længde). Dine træningssko skal være passende 
til træneren, skal støtte dine fødder godt og skal have skridsikre såler.
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Reservedelsliste – Reservedelsliste
AL 2 ordrenr. 1107(B), 11072(B), 11071(B)

Kontakt os venligst, hvis nogle komponenter er defekte eller mangler, eller hvis 
du har brug for reservedele eller udskiftninger i fremtiden:

Tekniske data: Udgave: 09.03.2021
Adresse: Top-Sports Gilles GmbH

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

Ergometer af klasse H/A med høj nøjagtighed
• Magnetisk bremsesystem med ca. 9 KG svinghjul
• Motor- og computerstyret modstand, med 24 manuelt justerbare 
belastningstrin
• 10 installerede programmer
• 4 pulsprogrammer
• 5 individuelle programmer
• 1 manuelt program
• 1 hastighed uafhængigt program, strømstyring i trin på 10 Watt 

(30 – 350 Watt)
• 1 kropsfedtprogram
• Styr og sadel hældning justerbar
• Sadel kan justeres vandret og lodret
• Hjul for lettere transport
• Strømstik (adapter)
• Backlight Display, med 6 vinduer, der viser funktioner: Hastighed, tid, 

distance, ca. kalorier, pedalomdrejninger i minuttet, ODO, Watt og puls.

• Indtastning af grænser for tid, afstand og ca. kalorier, watt og puls, 
meddelelse om højere grænser

• Konditionstest (restitution)
• Maks. kropsvægt 150 kg
Pladsbehov ca. L 96, B 59, H 134 cm Varens vægt: 
27 kg
Træningsplads ca: min. 2,5m²

Dette produkt er kun skabt til privat hjemmesportsaktivitet og er ikke 
tilladt for os i et kommercielt eller professionelt område.
Home Sport brugsklasse H/A
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Illus.
Ingen.

Betegnelse Dimensioner
mm

Antal Fastgjort til
illus. Ingen.

ET nummer
1107(B)

ET nummer
11072(B)

ET nummer
11071(B)

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

2 Skrue M4x12 4 17 39-10188 39-10188 39-10188

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

4 Pulsenhed med ledning 2 7 36-9211-08-BT 36-9211-08-BT 36-9211-08-BT

5 Firkantet endekappe 2 33 36-9211-23-BT 36-9211-23-BT 36-9211-23-BT

6 Fast beslag 1 29+33 33-9211-08-SI 33-9211-08-SI 33-9211-08-SI

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

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

9 Bøsning 1 25 36-9613209-BT 36-9613209-BT 36-9613209-BT

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

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

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

13 Buet skive 8//19 8 14+28 39-9966-CR 39-9966-CR 39-9966-CR

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

15 Fjederskive til M8 8 14+28 39-9864-VC 39-9864-VC 39-9864-VC

16 Motorkabel 1 3 36-1107208-BT 36-1107208-BT 36-1107208-BT

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

18 L Endekappe venstre 1 20 36-9211-13-BT 36-9211-13-BT 36-9211-13-BT

18 R Endekappe højre 1 20 36-1107-08-BT 36-1107-08-BT 36-1107-08-BT

19 Hættemøtrik 4 28 39-9900-CR 39-9900-CR 39-9900-CR

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

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

21 R Drej til højre 9/16" 1 41 33-1107-13-SI 33-1107-13-SI 33-1107-13-SI

22 L Pedal venstre 9/16" 1 21L 36-1107-14-BT 36-1107-14-BT 36-1107-14-BT

22 R Pedal højre 9/16" 1 21R 36-1107-15-BT 36-1107-15-BT 36-1107-15-BT

23 Lille plastdæksel 2 21 36-9840-15-BT 36-9840-15-BT 36-9840-15-BT

24 Bolt M8x25 2 21 39-10455 39-10455 39-10455

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

26 Endekappe med højdejustering 2 27 36-9211-17-BT 36-9211-17-BT 36-9211-17-BT

27 Stabilisator bagpå 1 1 33-9211-05-SI 33-1106105-SW 33-1106105-WS

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

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

30 Knop bolt 1 1+29 36-9211-18-BT 36-9211-18-BT 36-9211-18-BT

31 Knop 1 6+33 36-9211-19-BT 36-9211-19-BT 36-9211-19-BT

32 Vaskemaskine 10//20 1 31 39-9989-CR 39-9989-CR 39-9989-CR
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Illus.
Ingen.

Betegnelse Dimensioner
mm

Antal Fastgjort til
illus. Ingen.

ET nummer
1107(B)

ET nummer
11072(B)

ET nummer
11071(B)

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

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

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

36 Skum greb 2 7 36-9211-22-BT 36-9211-22-BT 36-9211-22-BT

37 Låg 1 79 36-1107-06-BT 36-1107205-BT 36-1107-06-BT

38 C-klip C 17 2 41 36-9211-33-BT 36-9211-33-BT 36-9211-33-BT

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

40 Bølgevasker 17//22 1 41 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT

41 Aksel 1 39+42 33-9211-09-SI 33-9211-09-SI 33-9211-09-SI

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

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

44 Bolt 2 47 39-10120-SW 39-10120-SW 39-10120-SW

45 Fjederskive til M6 2 44 39-9865-SW 39-9865-SW 39-9865-SW

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

47 Magnetisk beslag aksel 1 48 36-9211-26-BT 36-9211-26-BT 36-9211-26-BT

48 Magnetisk beslag 1 47+49 33-9211-12-SI 33-9211-12-SI 33-9211-12-SI

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

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

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

52 Fjederskive til M10 1 57 39-9995 39-9995 39-9995

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

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

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

57 Mellemhjulsbeslag 1 1 33-9211-11-SI 33-9211-11-SI 33-9211-11-SI

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

59 Nylon møtrik M10 1 57 39-9981 39-9981 39-9981

60 Akselmøtrik 2 69 39-9820-SW 39-9820-SW 39-9820-SW

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

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

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

64 Nød 2 69 39-9820 39-9820 39-9820

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

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

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

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

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

70 Skrue 3,5x20 17 74+79 39-9909-SW 39-9909-SW 39-9909-SW

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

72 Rundt omslag 2 79 36-1107-05-BT 36-1107206-BT 36-1106104-BT

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

74 Servér motor 1 16 36-1721-09-BT 36-1721-09-BT 36-1721-09-BT

75 Gummiring 1 1 36-9211-31-BT 36-9211-31-BT 36-9211-31-BT

76 Nylon møtrik M8 4 56+78 39-9918-CR 39-9918-CR 39-9918-CR

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

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

79 R Kædeafdækning højre 1 1+79L 36-1107-12-BT 36-1107212-BT 36-1107112-BT

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

81 Sensor 1 1 36-9212-07-BT 36-9212-07-BT 36-9212-07-BT

82 Vaskemaskine 2 44 39-10013-VC 39-10013-VC 39-10013-VC

83 DC tilslutningskabel 1 79L 36-1721-07-BT 36-1721-07-BT 36-1721-07-BT

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

85 Sadelbøsning 1 1 36-9211-40-BT 36-9211-40-BT 36-9211-40-BT

86 Bølgevasker 17//23 1 41 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT 36-9918-22-BT

87 Lille remskive 1 69 36-9211-38-BT 36-9211-38-BT 36-9211-38-BT

88 Værktøjssæt 1 36-9211-34-BT 36-9211-34-BT 36-9211-34-BT

89 Montage- og øvelsesinstruktion 1 36-1107-13-BT 36-1107-13-BT 36-1107-13-BT
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Monteringsvejledning

Fjern alle de separate dele fra emballagen, læg dem på gulvet og 
kontroller groft, at alle er der på bunden af   montagetrinene. Bemærk 
venligst, at en række dele er forbundet direkte til hovedrammen og 
formonteret. Derudover er der flere andre enkeltdele, der er blevet 
fastgjort til separate enheder. Dette vil gøre det nemmere og 
hurtigere for dig at samle udstyret.
Montagetid: 30 - 40 min.

Trin 1:
Fastgør stabilisatoren (20+27) på hovedrammen (1).

1. Sæt endestykkerne med transportrulle (18) i enderne af den kortere 
forreste fod (20) i passende position og skru dem fast ved hjælp af 
skruen (71).

2. Fastgør den forreste fod (20) med de formonterede endestykker med 
transportruller (18) til hovedrammen (1). Gør dette med de to skruer 
(28), spændeskiver (13), fjederskiver (15) og hættemøtrikker (19).

3. Sæt endekapperne med højdejustering (26) i enderne af længere bagfod 
(27) og skru dem fast ved at bruge

4. Fastgør den bagerste fod (27) til hovedrammen
(28), spændeskiver (13), fjederskiver (15) og 
er færdiggjort, kan du kompensere gulvet 
ved at dreje hjulet ved hætten (26). At 
udstyret ikke bevæger sig af sin session. Hvis 
du kan lide at ændre positionen foran den 
forreste fod (20) og trække i h, kan 
hjemmecyklen bevæge sig let på 
kørepladsen.

Trin 2:
Fastgør pedalerne (22L+22R) ved pedalhåndsvinget (21L+21R).

1. Skru den højre pedal (22R) ind i lokatoren i højre side (som set i drift) for 
pedalhåndsvinget (21R) (advarsel! skruens retning er med uret).

2. Skru venstre pedal (22L) ind i lokatoren i venstre side (set i drift) for 
pedalhåndsvinget (21L)
(Advarsel! skruens retning er mod uret).

3. Monter derefter pedalstropperne til venstre og højre på de tilhørende pedaler (22). 
(Pedalerne er signeret med "L" for venstre og "R" for højre.)
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Trin 3:
Fastgør den forreste stolpe (12) ved hovedrammen (1).

1. Skub styrstøttedækslet (11) ind på styrstøtten (12).
2. Hold styrstøtten (12) med computerkablet (3) mod 

hovedrammeholderen. Tilslut stikket til computerkablet (3), der 
kommer ud af bunden af   styrstøtten (12) på computeren med det 
tilsvarende stik til motorkablet (16), der kommer ud af hovedrammen 
(1). (Bemærk: Computerkabelnettet (3), der rager ud fra støtten (3), må 
ikke glide ind i røret, da det er nødvendigt til senere installationstrin.)

3. Placer styrstøtten (12) i den dertil beregnede placering i hovedrammen 
(1). Sørg for, at kabelforbindelserne lavet i trin 3 ikke er klemt. Når du 
sætter styrerøret på plads, skal du skubbe det langsomt ned i 
lokatoren i hovedrammen. Skru styrstøtten (12) på bundrammen (1) 
med skruerne (14), fjederskiverne (15) og spændeskiverne (13).

4. Skub styrstøttedækslet (11) til højre for at dække 
skrueforbindelsespunktet.

Trin 4:
Fastgør sadlen (34) og sadelslæden (33) ved sadelstøtten (29) og 
sadelstøtten (29) ved hovedrammen (1).

1. Skub sadlen (34) med sadelbeslaget ind i saddelslæden (33) og stram 
den til den ønskede position.

2. Sæt sadelglideren (33) i holderen til sadelstøtten (29), sæt den i den 
ønskede vandrette position og skru den på sadelstøtten (29) ved at 
fastgøre stykke (6) skive (32) og stjernegrebsmøtrik (31).

3. Skub sadelstøtterøret (29) ind i den matchende lokator i hovedrammen 
(1), sæt det i den ønskede position og lås det ved at indsætte bolten 
med hurtigudløseren (30) på plads og skrue det fast.
(Bemærk: For at skrue hurtiglåsen (30) i, skal gevindhullet i 
hovedrammen (1) og et af hullerne i sadelstøtten (29) være på linje. 
Sørg desuden for, at sadelstøtten (29) ) ikke trækkes ud af 
hovedrammen ud over den markerede maks. position Indstillingen af   
sadelpinden kan justeres efter ønske senere. Hertil skal hurtiglåsen 
(30) løsnes med kun få omdrejninger, hætten på låsen skal trækkes 
væk og sadlen justeres. Sikr derefter den nye indstilling ved at 
stramme lynlåsen.) Endvidere skal du ved indstilling af denne ønskede 
position sikre dig, at sædestolpen ikke trækkes længere ud af 
hovedrammen end den højeste indstillingsposition, som er markeret. 
OBS: Før hver træning skal du sikre dig, at sadlen er spændt godt fast.
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Trin 5:
Fastgør styret (7) og computeren (17) ved styrstøtten (12).

1. Før den formonterede styrenhed (7) gennem den øverste del af 
styrstangen (12), og skub pulskablet (4) gennem hullerne ved 
styrstøtten til topposition og luk styrholderens beslag.

2. Fastgør styrdækslet (10) på styrholderen.
3. Skru styret (7) i den ønskede position ved styrstangen (12) med 

afstandsstykke (9), skive (8) og styrskrue (25).
4. Skub stikkene på tilslutningskablet (3) og impulskablet (4), der rager ud 

fra styrstøtten (12), ind i det tilhørende stik på computeren (17).

5. Placer computeren (17) oven på styrstøtten (12) og spænd den godt fast ved 
hjælp af skrue (2) og spændeskiver (84). Skruerne (2) finder du på bagsiden 
af   computeren.

Trin 6:
Tilslut strømmen.

1. Sæt adapterens (73) stik i strømstikket (83) i enden af   kædeskærmen 
(79R)
2. Sæt adapterens (73) stik i stikket på vægstrøm (230V~50Hz).

Trin 7:
Checks

1. Kontroller korrekt installation og funktion af alle skrue- og 
stikforbindelser.

Installationen er dermed afsluttet.

2. Når alt er i orden, gør dig bekendt med maskinen ved en lav 
modstandsindstilling og lav dine individuelle justeringer.

Bemærk:

Opbevar venligst værktøjssættet og instruktionerne på et sikkert sted, da disse kan være 
nødvendige for reparationer eller reservedelsbestillinger, der bliver nødvendige senere.
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Monter, brug og afmonter

Transport af udstyr: Monter, brug og afmonter 
montering:
en. Når sædet er justeret til den korrekte position, skal du sætte din fod ind i 
holderemmen på pedalen på pedalen og holde

styret stramt.
b. Prøv at lægge hele kropsvægten på din fod og kryds samtidig træneren 
og land din anden fod på anden side.
c. Nu er du i stand til at starte din træning.

Der er to ruller udstyret på den forreste fod. Til flytning kan du løfte den 
bagerste fod og køre den til, hvor du gerne vil placere den eller opbevare den.

Justering – Sædeposition

For en effektiv træning skal sædet justeres korrekt. Mens du træder i 
pedalerne, skal dine knæ være let bøjet, når pedalerne er i den fjerneste 
position. For at justere sædet skal du skrue knappen af   et par omgange 
og trække den lidt ud. Juster sædet til den rigtige højde, slip derefter 
knappen og stram den helt.

Brug:
en. Hold hænderne på styret, og begge fødder sættes korrekt ind i 
holderemmene på begge pedaler.
b. Træd på din motionscykel ved begge fødder skiftevis.
c. Derefter kan du øge pedalhastigheden gradvist og justere 
bremsemodstanden for at øge træningsintensiteten.

Afmonter:
en. Sæt pedalhastigheden ned, indtil den hviler.
b. Hold venstre hånd fast i venstre håndtag, sæt fødderne på kryds og 
tværs over udstyret og land på gulvet,

lande den anden.

Dette træningsudstyr er en stationær træningsmaskine, der bruges til at 
simulere uden at forårsage for stort tryk på leddene, hvilket mindsker risikoen 
for stødskader.
Motionscykel tilbyder en ikke-påvirkende kardiovaskulær træning, der kan 
variere fra let til høj intensitet baseret på modstandspræferencen indstillet af 
brugeren. Det vil styrke dine benmuskler og øge cardiokapaciteten og 
vedligeholde din krops kondition også.

Vigtig:
Sørg for at sætte knappen tilbage på plads i sadelpinden og spænd den 
helt. Overskrid aldrig sædets maksimale højde. Stå altid af cyklen, før du 
foretager nogen justering.

RPM og effekt i watt af niveau 1- niveau 24 for AL 2 Art.-nr. 1107(B), 11072(B), 11071(B)

Niveau ⁄ RPM 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 7 15 24 34 46 61 74 90 111
2 8 16 26 37 50 67 82 100 124
3 9 18 31 45 60 80 98 120 146
4 10 22 36 52 70 93 114 140 168
5 11 24 40 59 80 107 131 160 192
6 13 27 45 66 90 121 148 180 216
7 14 30 50 74 100 134 166 202 241
8 15 33 55 81 110 147 183 223 266
9 17 36 60 89 120 161 201 244 291
10 18 39 65 97 130 175 219 266 315
11 20 42 70 104 140 189 237 289 340

12 21 44 75 111 150 202 254 310 365
13 22 47 80 118 160 215 270 330 390
14 23 50 85 125 170 230 286 350 414
15 25 52 90 133 180 243 302 369 438
16 26 55 94 140 190 256 318 389 462
17 27 58 99 146 200 269 334 408 486
18 28 61 104 153 210 282 350 426 510
19 30 64 109 161 220 295 365 446 534
20 31 67 114 169 230 308 382 464 558
21 32 70 118 176 240 321 398 484 580

22 34 72 122 182 250 334 414 506 602
23 35 74 127 189 260 347 430 526 625
24 37 76 131 196 270 361 446 548 649

Bemærkninger:

1. Strømforbruget (Watt) kalibreres ved at måle akselens kørehastighed (min-1) og bremsemomentet (Nm).
2. Dit udstyr blev kalibreret til at opfylde kravene til dets nøjagtighedsklassificering før afsendelse. Hvis du er i tvivl om nøjagtigheden, bedes du kontakte din lokale forhandler eller 
sende det til et akkrediteret testlaboratorium for at sikre eller kalibrere det.
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Computer instruktioner værdier (f.eks.: 3 streger er niveau 5 eller 6) Du kan se den nøjagtige værdi på 
LEVEL-displayet. Modstanden kan ændres i alle programmer (undtagen WATT 
program P16) ved at trykke på + og - tasterne.

TID / WATT:
Til indstilling/visning af tiden i minutter og sekunder op til et maksimum på 
99:00 minutter.
Forvalg i minut trin / tælle op + ned i sekund trin. I programmerne 1 - 20 
min. standardtiden er indstillet til 5 minutter. Indstillingsområde 5-99 min. 
Computeren måler præcist den præstation, der opnås under træning. 
Ydeevnen vises i watt. Indstillingsområde 30-350 watt. Overvej i program 
16 visningen af   målværdien. Visning af tid og watt skiftende automatisk. 
Eller permanent ved at trykke på F-tasten.

RPM/HASTIGHED (km/t):
Visning af pedalomdrejninger i minuttet og hastighed i km/t ved automatisk 
skift. Eller permanent ved at trykke på F-tasten.

DIST (afstand KM) / CAL (kalorier kcal):
Display og standard for afstand og begrænsninger. Afstanden kan være fra 1 - 
999 km. Ved hjælp af gennemsnitsværdierne beregner computeren de kalorier, 
der vises i KCal. For at konvertere den bindende måleenhed for energi "Joule" i 
den generelle målspecifikation, brug disse formler: 1Joule = 0,239 cal, eller 1cal = 
4,186J.
Kalorieforbruget kan indstilles fra 10 til 990 kcal. Op-/nedtællingen foregår 
i 0,1 trin. Visning af afstand og ca. kalorier skiftende automatisk. Eller 
permanent ved at trykke på F-tasten.

Computeren på dit ERGOMETER er meget nem at bruge. Ved at vise alle 
funktioner på samme tid, er der ingen grund til at skifte tilbage og mellem 
de enkelte funktioner, og du er altid fuldt informeret om din 
træningsproces med et øjeblik. Denne enhed er en hastighedsuafhængig 
enhed. For at opnå den ydelse du ønsker, regulerer computeren 
modstanden uafhængigt af kadencen i watt-programmet (P16).

KM i alt (ODO):
Afstanden i km for alle træningsenheder vises. Det er ikke muligt at specificere. 
OD O-displayet kan til enhver tid nulstilles. For at gøre dette skal du trykke på F-
tasten og Start/Stop-tasten på én gang i 2 sekunder.

PULSE (pulsvisning):
Her vises den aktuelt målte puls. Hvis en øvre pulsgrænse er indstillet, 
blinker displayet, når den indstillede værdi er nået.Tænde for:

1)Sæt tilslutningsstikket i adaptertilslutningsstikket på enheden. Et akustisk 
signal lyder - alle LCD-displaysegmenter vises i 2 sekunder og er indstillet 
til 00.
eller

2)Strømstikket er allerede i stikkontakten / enheden er automatisk slukket.

Ved at trykke på en vilkårlig tast - eller med mindst ét   drejning af pedalen - tænder 
computeren selv.

PULSGRÆNSE/ALDER:Findes i program 17-20.
Program 17 - 19 er træningsprogrammer med beregnet maxpuls på 55 % / 75 % 
eller 95 %. Så snart du indtaster din alder, vil computeren beregne dit max. 
pulsværdi, som du aldrig bør overskride (formel: (220 - alder) x 0,80). Når denne 
værdi er nået, begynder pulsvisningen at blinke, og du skal derefter straks 
reducere hastigheden eller belastningsniveauet.
Aldersindstillingsområde: 10-100.
I program 20: Visning af den individuelle målpuls, du har angivet. 
Pulsindstillingsområde: 60-240Sluk:

Så snart enheden ikke er brugt i mere end ca. 4 minutter slukker 
computeren automatisk. Træk netstikket ud efter endt træning. MODSTANDSPROFIL:

Den ønskede træningsvarighed kan forudindstilles i TIME-området. Systemet 
deler denne forudindstillede tid op i 10 underintervaller. Hver søjle på tidsaksen 
(vandret) = 1/10 af den angivne tid, f.eks.: træningstid = 5 min = hver søjle er 30 
sekunder, træningstid = 10 min = hver søjle = 1 min. Hver af de 10 søjler svarer 
til et sådant tidsinterval. Den aktuelle tidslinje er angivet med BLINKER. Hvis der 
ikke er angivet nogen tid, betyder hver tidslinje 3 minutters træning, dvs. efter 3 
minutter springer det blinkende display fra takt 1 til takt 2 osv. op til i alt 30 
minutter. Hvis programmet stoppes i mellemtiden med start/stop-knappen, 
tæller Tiden til at fortsætte derfra efter at have trykket på Start/Stop-knappen 
igen.

NØGLER

I alt 5 knapper: START/STOP, FUNKTION (F), OP (+), AB (-) og konditionstest 
(TEST).

„START/STOP“:
Træningsstart eller afbrydelse i det valgte program. Computeren begynder 
først at tælle, når "START / STOP"-knappen er blevet trykket før. Hvis 
"START / STOP"-knappen holdes nede i mere end 3 sekunder, nulstilles alle 
værdier til 00:00 i udgangspositionen.

"F":Du kan skifte fra et indtastningsfelt til det næste med indtastnings- og 
bekræftelsestasten (F). Den valgte funktion blinker. Indtast værdierne med 
+/- tasten og bekræft dem ved at trykke på "F" tasten igen. Samtidig 
springer det blinkende display til næste indtastningsfelt. Under træning 
kan funktionerne UPM og kalorier, samt hastighed og distance vises 
permanent eller skiftevis ved at trykke på F-tasten. PEDALER MODSTAND:

Du kan bruge + / - knappen til at justere pedalmodstanden til enhver tid - i 
alle programmer, undtagen i watt-programmet P16. Du kan se ændringen i 
stangens højde og i LEVEL-displayet - jo højere bjælken er, jo højere 
modstand og omvendt. Hvert stregsegment står for 3 niveauer (f.eks. står 
3 segmenter for niveauer 7, 8 + 9 eller 7 segmenter for niveauer 19, 20 + 
21). Den valgte værdi vises på LEVEL-displayet.
Ændringen påvirker den aktuelle og efterfølgende tidsposition. 
Stængernes højde angiver belastningen, ikke et terrænprofil. 
Programsekvenser vises grafisk på displayet. De enkelte programmer 
kører som vist i søjlediagrammet i displayfeltet, fx program 5 = bjerg / 
program 2 = dal osv. (hvor stanghøjden = modstand, tiden er fordelt over 
stangens bredde)
• Når du har indstillet programmet, er det vigtigt at trykke på knappen 
„START / STOP“, hvis du vil starte træningen. I princippet er alle fastlagte og 
viste værdier ikke egnede til medicinske vurderinger.

„+“ og „-“:Brug +/- knapperne til at ændre værdierne - kun blinkende 
værdier Information kan ændres i værdi.

"Prøve":Med denne knap kan du bestemme din konditionsgrad.

SKÆRM

Program:
Visning af indstillet program 1-21. (Manual, Progr. 1 - 10 = fitnessprogram; 
Progr. 11-15 = individuelt brugerprogram; Program 16 = wattprogram; Progr. 
17-20 = pulsprogram; Progr. 21 = kropsfedtprogram)

Modstandsniveau:
Visning af modstanden fra niveau 1 - 24. Jo højere tal, jo højere modstand. 
Søjlediagrammet 12 søjler til rådighed. Hver søjle viser to
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Manuelt program Program 1 Rulning Program 2 Valley

Program 3 Fatburn Program 4 Rampe Program 5 Bjerg

Program 6 Interval Program 7 Cardio Program 8 Udholdenhed

Program 9 Hældning Program 10 Rally

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

Brugerindstillingsprogram 14 (U4) Brugerindstillingsprogram 15 (U5)

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

Program 19 HRC (95 %) Program 20 HRC Program 21 Kropsfedt
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Manuelt program:
dette program svarer til funktionerne på en normal motionscykel. Tiden, 
hastigheden, rpm, afstanden, watt, Kcal og den aktuelle puls vises 
permanent i displayet. Pedalmodstanden kan indstilles manuelt med + og - 
tasterne. Alle værdier skal betjenes manuelt
- der er ingen automatisk regulering. Indstilling af træningsparametrene tid / 
distance / kalorier / øvre pulsgrænse ved at trykke på F-tasten.

Program 1 - 10: Fitness
Her gives forskellige træningsprogrammer. Hvis et af disse programmer er 
valgt, kører programmet automatisk og inkluderer forskellige intervaller. 
Inddelingen foretages i sværhedsgrader og i tidsintervaller. Du kan dog til 
enhver tid gribe ind i programmet for at ændre pedalmodstanden eller 
varigheden. Derudover er der en tilsvarende bjælkevisning i visningsfeltet. 
Indstilling af træningsparametrene tid / distance / kalorier / øvre pulsgrænse 
ved at trykke på F-tasten.

Program 11-15: individuelle træningsprogrammer
Her kan du indtaste og træne dine forskellige modstandsprofiler (U1-U5). 
Indstilling af træningsparametrene tid / distance / kalorier / øvre pulsgrænse 
ved at trykke på F-tasten.

Program 16: Watt program
Her kan du indtaste din individuelle watt-specifikation. Pedalmodstanden 
justeres automatisk inden for et vist toleranceområde af computeren, 
uanset pedalfrekvensen, så du altid er i den angivne zone. Indstilling af 
træningsparametrene tid / distance / kalorier / øvre pulsgrænse ved at 
trykke på F-tasten.

FEJLMEDDELELSER:
Hver gang computeren genstartes, vil den køre en hurtig test for funktionalitet. 
Hvis noget ikke er i orden, indikerer det mulige fejl:
E 1 Dette symbol og en advarselstone vises, hvis ledningerne er forkert tilsluttet, eller 
der er en fejl i modstandsindstillingen. Kontroller alle kabelforbindelser, især ved 
stikkene. Efter at have elimineret fejlen, skal du trykke på og holde "Start / Stop"-
knappen nede i 3 sekunder for at nulstille systemet.

Program 17 - 19:
Her beregner computeren automatisk din maksimale puls efter indtastning 
af din alder, og afhængigt af programmet vil den tilsvarende 
træningsmålpuls blive justeret til 55 % / 75 % eller 95 %. Denne målværdi 
vises. Pedalmodstanden justeres automatisk af computeren for at forblive 
på denne målfrekvens.

FITNESS NOTE / RECOVERY PULSE FUNKTION
Dit ergometer giver mulighed for at evaluere din individuelle kondition i 
form af en "fitness-grad". Måleprincippet er baseret på, at hos raske 
veltrænede falder pulsen hurtigere inden for et vist tidsrum efter træning 
end hos raske, mindre veltrænede. For at bestemme konditionsniveauet 
anvendes forskellen mellem pulsen ved træningens afslutning (startpuls) 
og pulsen et minut efter endt træning (slutpuls). Start ikke denne funktion, 
før du har trænet i nogen tid. Før du starter genoprettelsespulsfunktionen, 
skal du få vist din aktuelle pulsfrekvens ved at placere dine hænder på 
håndpulssensorerne.
1. Tryk på "Test"-knappen og placer derefter begge hænder på sensorerne 
for at måle din puls.
2. Computeren går i STOP-tilstand, et stort hjertesymbol vises i midten af   
displayet, og den automatiske restitutionspulsmåling påbegyndes.

3. Tiden i displayet begynder at tælle ned ved 0:60
4. Startimpulsen ved begyndelsen af   målingen vises i displayet. Det er 
gennemsnittet af de fire højeste pulsværdier i de sidste 20 sek. før du 
trykker på fitnessknappen.
5. Den aktuelt målte pulsværdi vises i feltet „Pulse“.
6. Når der er gået et minut, reduceres tiden til 0:00, og der lyder et akustisk 
signal. Slutimpulsen på tidspunktet 0:00 vises i feltet „Pulse“. Du kan nu 
tage hænderne fra pulssensorerne. Efter et par sekunder vises din 
konditionskarakter fra F 1.0 - F 6.0 (skoleklassesystem) i midten af   
displayet.

Program 20: Måltræningspuls THF
Her kan du angive din optimale træningspuls THF. Pedalmodstanden er 
inden for et vist toleranceområde, som automatisk efterjusteres af 
computeren, så du altid er i den specificerede pulszone.

Program 21: Kropsfedtprogram
Her kan du få en kropsfedtanalyse og få træningsforslag. Brug F-tasten for at få 
adgang til de forskellige data (brugernr.) = 1-8, højde = 120-250 cm, køn = 
mand / kvinde, alder = 10-99 år, vægt = 20 -200 kg) efter hinanden og indstil dem 
til dine data ved hjælp af +/- knapperne.
Tryk derefter på Start/Stop-tasten og tag fat i håndpulssensorerne for at måle 
dit kropsfedt.
Efter cirka 10 sekunder viser displayet kroppen dit fedt i %, BMI og BMR samt et 
foreslået træningsprogram. Tryk på start/stop-tasten for at afslutte 
kropsfedttesten, og tryk igen for at begynde at træne dette program.

Kropsfedt bord

Køn/Alder Undervægtig Sund og rask En anelse

Overvægtig
Overvægtig Overvægtige

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

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

Kvinde/≤ 30 < 17 % 17%~24% 24,1 %~30 % 30,1 %~40 % > 40 %
PULSMÅLING:
1. Håndpulsmåling:
Ametal kontaktplade, sensorerne, er indlejret i venstre og højre styrgreb. 
Sørg for, at begge håndflader altid hviler på sensorerne med normal kraft. 
Så snart der er taget en puls, blinker et hjerte ved siden af   pulsdisplayet.

(Håndpulsmålingen er kun til orientering, da bevægelse, friktion, sved etc. 
kan føre til afvigelser fra den faktiske puls. Enkelte personer kan opleve fejl 
i håndpulsmålingen. Hvis du har problemer med håndpulsmålingen, vi 
anbefaler dig at bruge en ekstern pulsmåler med en cardio-brystrem)

Kvinde/ > 30 < 20 % 20%~27% 27,1 %~33 % 33,1 %~43 % > 43 %

Bemærkning:

1. Under kropsfedttesten vil den vise Err2, hvis håndpulssensorer ikke får noget input.

2. Ifølge testresultatet, 10 sekunder har ingen operation eller operation vilkårlig 
nøgle, vil komme ind i systemet anbefaling til at skærpe programmet.
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Træningsareal i mm (til 
hjemmetræner og bruger)

Frit areal i mm
(Træningsområde og sikkerhedsområde 
(roterende 60 cm))

Rengøring, kontrol og opbevaring af 
ergometercyklen:

Fejlfinding
Hvis du ikke kan løse problemet med følgende oplysninger, bedes du 
kontakte det autoriserede servicecenter.

1. Rengøring
Brug kun en mindre våd klud til rengøring.Advarsel:Brug aldrig benzen, 
fortynder eller andre aggressive rengøringsmidler til overfladerengøring, da 
denne skade forårsagede.
Enheden er kun til privat brug i hjemmet og til brug indendørs. 
Hold enheden ren og fugt fra enheden.

Problem Mulig årsag Løsning

Computer har
ingen værdi ved Display, 

hvis du trykker på en 

vilkårlig tast.

Ingen kraft
adapter er godt
tilsluttet eller væg
magt er uden
strøm.

Tjek at strømadapteren er sat 
korrekt i, eventuelt med en 
anden elektrisk enhed tjek om 
vægstrømmen er i orden.

2. Opbevaring

Tilslut strømforsyningsenheden, mens du har til hensigt, at 
enheden ikke skal bruges i mere end 4 uger. Skub sadelglideren 
mod styret og sædestøtterøret så dybt som muligt ind i stellet. 
Vælg en tør opbevaring internt, og kom lidt sprayolie på 
pedallejerne til venstre og højre, på gevindet på styrbolten og på 
gevindet på hurtigudløseren til sadelstøtte.
Dæk cyklen til for at beskytte den mod at blive misfarvet af sollys og 
snavset gennem støv.

Computer er
tæller ikke
data og ikke
tænd efter
begynde at cykle.

Sensorimpuls
mangler base på
ikke godt tilsluttet
forbindelse

Kontroller stikforbindelserne på 
computeren og indersiden af   
styrstøtten.

Computer er
tæller ikke
data og ikke
tænd efter
begynde at cykle.

Sensorimpuls
mangler base på
ikke korrekt position
på sensoren.

Tag dækslet af og kontroller 
afstanden mellem magnet og 
sensor. Magneten ved det 
drejende remhjul bør kun have 
mindre end < 5 mm afstand til 
sensorpositionen.

3. Checks
Vi anbefaler hver 50. time at gennemgå skrueforbindelserne for 
tæthed, som blev forberedt i montagen. For hver 100 driftstimer 
skal du hælde lidt sprayolie ved pedallejerne til venstre og højre, 
på gevindet på styrbolten og på gevindet på quick release for 
sadelstøtte.

Ingen pulsværdi Pulskabel er ikke 
sat i.

Kontroller, at det separate 
pulskabel er godt forbundet 
med computeren.

Ingen pulsværdi Pulssensorer
ikke godt forbundet-
ted

Skru skruen ud for pulsmåling 
og kontroller, om stik er godt 
tilsluttet og ingen skader på 
pulskablet.
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Træningsvejledning Du finder yderligere information om emnet opvarmningsøvelser, strækøvelser 
eller generelle gymnastikøvelser i vores downloadområde under www. 
christopeit-sport.comDu skal overveje følgende faktorer, når du bestemmer mængden af   træningsindsats, 

der kræves for at opnå håndgribelige fysiske og sundhedsmæssige fordele: 4. Motivation
Nøglen til et vellykket program er regelmæssig træning. Du bør sætte et 
fast tidspunkt og sted for hver træningsdag og forberede dig mentalt på 
træningen. Træn kun når du er i humør til det og har altid dit mål for øje. 
Med kontinuerlig træning vil du kunne se, hvordan du udvikler dig dag for 
dag og nærmer dig dit personlige træningsmål bid for bid.

1. Intensitet:
Niveauet af fysisk anstrengelse under træning skal overstige niveauet for 
normal anstrengelse uden at nå punktet af åndenød og/eller udmattelse. 
En passende retningslinje for effektiv træning kan tages fra pulsen. Under 
træning bør denne stige til området mellem 70% og 85% af den maksimale 
pulsfrekvens (se tabellen og formularen for bestemmelse og beregning af 
dette).
I løbet af de første uger bør pulsen forblive i den nedre ende af denne 
region, på omkring 70 % af den maksimale puls. I løbet af de følgende uger 
og måneder bør pulsen langsomt hæves til den øvre grænse på 85 % af 
den maksimale puls. Jo bedre fysisk tilstand den person, der udfører 
øvelsen har, desto mere bør træningsniveauet øges for at forblive i 
området mellem 70 % og 85 % af den maksimale puls. Dette bør gøres ved 
at forlænge træningstiden og/eller øge sværhedsgraden.

Hvis pulsfrekvensen ikke vises på computerskærmen, eller hvis du af 
sikkerhedsmæssige årsager ønsker at kontrollere din puls, som kan være blevet 
vist forkert på grund af fejl i brug osv., kan du gøre følgende:
en. Pulsmåling på konventionel måde (føler f.eks. pulsen ved håndleddet 
og tæller antallet af slag på et minut).
b. Pulsmåling med en egnet specialiseret enhed (tilgængelig hos 
forhandlere med speciale i sundhedsrelateret udstyr).

2. Frekvens
De fleste eksperter anbefaler en kombination af sundhedsbevidst ernæring, 
som skal bestemmes ud fra dit træningsmål, og fysisk træning tre gange om 
ugen. En normal voksen skal træne to gange om ugen for at opretholde sit 
nuværende konditionsniveau. Der kræves mindst tre træningspas om ugen for 
at forbedre ens kondition og reducere ens vægt. Selvfølgelig er den ideelle 
træningsfrekvens fem sessioner om ugen.

3. Planlægning af træningen
Hver træningssession bør bestå af tre faser: opvarmningsfasen, 
træningsfasen og nedkølingsfasen. Kropstemperaturen og iltindtaget bør 
hæves langsomt i opvarmningsfasen. Dette kan gøres med gymnastiske 
øvelser, der varer fem til ti minutter.
Så skulle selve træningen (træningsfasen) begynde. 
Træningsanstrengelsen bør være relativt lav i de første par minutter og 
derefter hæves over en periode på 15 til 30 minutter, således at pulsen når 
området mellem 70 % og 85 % af den maksimale puls.
For at understøtte kredsløbet efter træningsfasen og for at forhindre 
ømme eller anstrengte muskler senere, er det nødvendigt at følge 
træningsfasen med en nedkølingsfase. Dette bør bestå af strækøvelser og/
eller lette gymnastiske øvelser i en periode på fem til ti minutter.

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

90 % af den maksimale pulsfrekvens 
85 % af den maksimale pulsfrekvens 
70 % af den maksimale pulsfrekvens

=
=
=

Opvarmningsøvelser (Opvarmning)

Start din opvarmning med at gå på stedet i mindst 3 minutter og udfør derefter følgende gymnastiske øvelser til kroppen til træningsfasen for at forberede dig 
derefter. Øvelserne overdriver det ikke og løber kun så langt, indtil et let træk mærkes. Denne stilling vil holde et stykke tid.

Ræk med venstre hånd bag 
hovedet til højre skulder og 
træk med højre hånd lidt til 
venstre albue. Efter 20 sek. 
skiftearm.

Bøj frem så langt frem som 
muligt og lad dine ben 
næsten strække sig. Vis det 
med fingrene i retning af 
tåen. 2 x 20 sek.

Sæt dig ned med det ene 
ben strakt ud på gulvet og 
bøj dig fremad og prøv at 
nå foden med dine hænder. 
2 x 20 sek.

Knæl i et bredt udfald 
fremad og støt dig selv med 
hænderne på
etage. Tryk bækkenet ned. 
Skift efter 20 sek ben.

Efter opvarmningsøvelserne ryster nogle arme og ben løs.
Afslut ikke træningsfasen brat, men vil cykle roligt noget uden modstand fra at vende tilbage til den normale pulszone. (Køl ned) Vi anbefaler, at 
opvarmningsøvelserne i slutningen af   træningen udføres og at afslutte din træning med rystelser i ekstremiteterne.
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