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Vi gratulerar dig till att du köpt denna träningsenhet för hemsport och 
önskar dig mycket nöje med den.
Observera och följ anvisningarna och instruktionerna i denna monterings- 
och bruksanvisning.
Har du några frågor kan du naturligtvis

RU
Обзор содержания CTP. 61

kontakta oss när som helst.

Vänliga Hälsningar

Your Top-Sports Gilles GmbH 
Friedrichstrasse 55
42551 Velbert

Uppmärksamhet:

Innan användning

Drift
läs management!

Viktiga rekommendationer och säkerhetsinformation ge och ha en halkfri sula.

Våra produkter är i grunden TÜV-GS-testade och motsvarar därmed den 
nuvarande högsta säkerhetsstandarden. Detta faktum fritar dock inte 
följande principer från att strikt följa.

12. OBS! Om yrsel, illamående, bröstsmärtor och andra onormala symtom 
uppstår, sluta träna och kontakta en lämplig läkare.

1. Montera enheten exakt enligt monteringsanvisningen och använd 
endast de enhetsspecifika enskilda delar som medföljer för montering av 
enheten. Innan själva monteringen kontrolleras leveransens fullständighet 
med hjälp av följesedeln och kartongförpackningens fullständighet med 
hjälp av monteringsstegen i monterings- och bruksanvisningen.

13:e I allmänhet är sportutrustning ingen leksak. De får därför endast 
användas på avsett sätt och av lämpligt informerade och utbildade 
personer.

14:e Personer som barn, funktionshindrade och handikappade bör endast 
använda enheten i närvaro av en annan person som kan ge hjälp och 
vägledning. Användning av enheten av barn utan uppsikt måste förhindras 
genom att lämpliga åtgärder vidtas.

2. Innan du använder den för första gången och med jämna mellanrum 
(ca. var 50:e drifttimme), kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra 
anslutningar är åtdragna och behandla de åtkomliga axlarna och lederna 
med lite smörjmedel så att ett säkert drifttillstånd för träningsapparat är 
garanterad. Kontrollera särskilt att sadeln och styret sitter fast. 15:e Det är viktigt att se till att den som tränar eller andra personer aldrig 

går in eller står med någon del av sin kropp i området för rörliga delar.

3. Ställ upp enheten på en torr, jämn plats och skydda den från fukt och 
väta. Ojämnheter i golvet ska kompenseras genom lämpliga åtgärder på 
golvet och, om det finns tillgängligt för denna anordning, med hjälp av 
justerbara delar för detta ändamål. Kontakt med fukt och väta ska 
uteslutas.

16. Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte slängas 
tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en 
insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. 
Detta indikeras av symbolen på produkten, bruksanvisningen eller 
förpackningen.
Materialen är återvinningsbara enligt deras märkning. Genom att 
återanvända, återvinna eller andra former av återvinning av gamla 
apparater gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.

Fråga den lokala myndigheten om ansvarig sopstation.

4:a Om installationsplatsen ska skyddas särskilt mot tryckpunkter, 
nedsmutsning och liknande, placera en lämplig halkfri yta (t.ex. 
gummimatta, träskiva etc.) under apparaten.

5. Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom 2 meter från enheten.

6:a Använd inga aggressiva rengöringsmedel för att rengöra enheten och 
använd endast dina egna verktyg som medföljer eller är lämpliga för att 
installera enheten och för eventuella reparationer. Svettavlagringar på 
apparaten måste tas bort omedelbart efter avslutad träning.

17:e Av hänsyn till miljön, släng inte förpackningsmaterial, tomma batterier 
och delar av enheten tillsammans med hushållsavfallet.

18:e För en hastighetsberoende träning kan bromsmotståndet ställas in 
manuellt och effekten beror på pedalernas rotationshastighet. För en 
hastighetsoberoende träning kan användaren ange en önskad effekt i watt 
via datorn och på så sätt utföra en hastighetsoberoende träning med 
samma effekt. Bromssystemet anpassar sig automatiskt till antalet varv på 
pedalerna med motståndet för att uppnå det förinställda watttalet.

7. OBS! Felaktig och överdriven träning kan skada din hälsa. En lämplig 
läkare bör därför konsulteras innan specifik utbildning påbörjas. Detta kan 
definiera den maximala belastningen (puls, watt, träningslängd etc.) du 
kan utsätta dig för och ge exakt information om rätt hållning under 
träning, träningsmål och näring. Det är inte tillåtet att träna efter tunga 
måltider.

8:a. Träna endast med enheten om den fungerar korrekt. Använd endast 
originalreservdelar för eventuella reparationer.FARA: Om delar blir för 
varma när du använder enheten, byt ut dem omedelbart och säkra 
enheten mot användning så länge den inte har reparerats.

19:e Enheten är utrustad med en motståndsinställning på 24 nivåer. Detta 
möjliggör en minskning eller ökning av bromsmotståndet och därmed 
träningsbelastningen. Genom att trycka på "-"-knappen minskar 
bromsmotståndet och därmed träningsbelastningen. Genom att trycka på 
"+"-knappen ökar bromsmotståndet och därmed träningsbelastningen.

9. När du ställer in justerbara delar, se till att de är i rätt läge eller det 
markerade, maximala inställningsläget och att det nyinställda läget är 
ordentligt säkrat.

20:e Denna enhet har testats och certifierats enligt EN ISO 20957-1: 2013 
och EN ISO 20957-5: 2016 "H / A". Den maximalt tillåtna belastningen (= 
kroppsvikt) har satts till 150 kg. Klassificeringen H/A anger att denna enhet 
endast var avsedd och tillverkad för hemmabruk, utrustad med en dator 
med hög visningsnoggrannhet i wattskärmen. Avvikelsestoleransen är ± 
5W till 50Watt och ± 10% över 50Watt. Denna enhetsdator uppfyller de 
grundläggande kraven i EMC-direktivet 2014/30 / EU.

10. Om inget annat beskrivs i instruktionerna, får enheten endast 
användas av en person åt gången för träning, och träningsprestandan ska 
uppgå till 90 minuter/dag. Överskrid inte.

11:e Bär träningskläder och skor som är lämpliga för konditionsträning 
med enheten. Klädseln ska vara tillverkad så att den inte kan fastna under 
träningen på grund av sin form (t.ex. längden). Träningsskorna ska väljas 
för att matcha träningsutrustningen, och alltid ha ett stadigt grepp om 
foten

21. Installations- och bruksanvisningen är att betrakta som en del av 
produkten. Om produkten säljs eller lämnas vidare ska denna 
dokumentation bifogas.2



D.
GB

F.

Monteringsöversikt:

Monteringsöversikt:

Aperçu de l'Assemblée:

Sammanfattningsöversikt:

Обзор Ассамблея:

NL
RU

3



4:a



Reservdelslista - reservdelslista ET 
6 best.nr. 9107 (D), 91073

Om en komponent är felaktig eller saknas, eller om du behöver en 
reservdel i framtiden, vänligen kontakta:

Tekniska specifikationer: Stod: 28/05/2020
Klass HA / EN 957-1 / 5 ergometer med hög visningsnoggrannhet Internetservice och reservdelsportal: 

www.christopeit-service.de
• Magnetiskt bromssystem
• Ca 12 kg svänghjul
• Motor- och datorstyrd motståndsjustering
• 12 förinställda träningsprogram
• 5 pulsprogram (pulsstyrda)
• 4 individuella program, 24-nivå motståndskontroll
• 1 manuellt program
• 1 program för kroppsfett
• 1 hastighetsoberoende program (specifikationen av watt kan ställas in från 40 till 

400 watt i steg om 10)
• Handpulsmätning
• Horisontellt och vertikalt justerbar sadel
• Sadel och styre justerbara i vinkel
• Nivå på golvhöjdjustering
• Transportrullar
• Strömadapter

• Med blå/grön bakgrundsbelysning LCD-display, 7 displayfönster med samtidig 
visning av: tid, hastighet, distans, ca Kaloriförbrukning, pedalrotation, watt 
och puls, hållare för smartphone/surfplatta

• I användarprogrammen är det möjligt att ange personliga gränsvärden som 
tid, distans och ca Kaloriförbrukning.

• Överskridande av gränsvärdena visas
• Display för konditionstest
• Lämplig för en kroppsvikt på upp till 150 kg
• Lämplig för en kroppshöjd på 160-200 cm 
Mått: L 96 x B 52 x H 140
Enhetens vikt: 35 kg
Utbildningsutrymmesbehov: minst 2,5 m²

Adress: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstrasse 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70 
Fax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4 e-
post: info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Denna produkt är endast avsedd för privata hemsporter och 
är inte lämplig för kommersiellt eller kommersiellt bruk. 
Hemsport användning klass H/A

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 mm

Illustration
Nej.

beteckning dimensionera

mm
folkmassan

bit
Monterad på ET-nummer

1 Basram 1 33-9107-10-SI

2 Foten framför 1 1 33-9109-11-SI

3 Bakre fot 1 1 33-9109-12-SI

4:a Styrets stödrör 1 1 33-9109-13-SI

5 Styre 1 4:a 33-9109-14-SI

6:a Sadelstolpe 1 1 + 38 33-9109-15-SI

7:a sadel 1 38 36-9107-06-BT

7a Sadelfäste 1 7:a 36-9814-12-BT

8:a dator 1 4:a 36-9107-73-BT

9L Pedal vänster 1 10L 36-9109-84-BT

9R Pedal höger 1 10R 36-9109-85-BT

10L Pedalarm till vänster 1 64 33-9109-82-SI

10R Pedalarm till höger 1 64 33-9109-83-SI

11L Vänster främre fotmössa 1 2 36-9107-69-BT

11R Fram höger fotmössa 1 2 36-9107-30-BT

12:e Bakre fotkåpa 2 3 36-9107-33-BT

13:e skruva M10x57 2 1 + 2 39-10026

14:e Bricka 10 // 20 3 13:e 39-10206-CR

15:e Fjäderbricka för M10 2 13:e 39-9995-CR

16 Lockmutter M10 2 13:e 39-10021

17:e skruva M8x16 10 1,3 + 4 39-9888-CR

18:e Fjäderbricka för M8 12:e 17:e 39-9864-VC

19:e Bricka 8 // 16 15:e 7 + 17 + 25 39-10018-CR

20:e Höjdjusterbar fot 2 3 36-9805-24-BT

21 Styrkabel 1 22 + 54 36-9107-54-BT

22:a anslutningskabel 1 8 + 21 36-9107-55-BT

23a Styrkåpa a 1 4 + 23b 36-9109-57-BT

23b Styrkåpa b 1 4 + 23a 36-9109-58-BT

24 skruva 5x12 2 23 39-9988

25:e Styrets låsskruv 1 4 + 5 36-9107-29-BT

26:e skruva 4,2x18 13:e 23 + 46 36-9111-38-BT
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Illustration
Nej.

beteckning dimensionera

mm
folkmassan

bit
Monterad på ET-nummer

27 skruva 4:a 8:a 39-9903-SW

28 Pulskabel 1 5 + 30 36-9107-07-BT

29 a Handtagsskydd a 2 5 36-9109-59-BT

29 b Handtagsskydd b 2 5 36-9805-15-BT

30:e Pulssensor 2 5 36-9107-08-BT

31 Ändplugg 2 5 36-9211-21-BT

32 Snabbsläpp 1 1 + 6 36-9211-18-BT

33 Sadelglidare 1 1 36-9109-60-BT

34 Sadelstolpshylsa 1 6:a 36-9805-11-BT

35 Stjärngreppsmutter 1 36 36-9211-19-BT

36 Fästdel 1 38 33-9211-08-SI

37 Fyrkantig plugg 2 38 36-9211-23-BT

38 Sadelpulka 1 6 + 7 33-9211-07-SI

39 Plugg 1 38 36-9109-61-BT

40 Strömförsörjning 9Volt = DC / 1A 1 86 36-1420-17-BT

41 Böjd bricka 8 // 19 2 17:e 39-9966-CR

42 fjäder 1 4:a 36-9109-62-BT

43 Rund propp 2 45 36-9109-63-BT

44 Axelmutter M10x1,25 2 64 39-9820-SI

45 Rund beklädnad 2 10 36-9103-70-BT

46L Kåpa till vänster 1 1 + 46R 36-9107-51-BT

46R Kåpa till höger 1 1 + 46 L 36-9107-52-BT

47 skruva 14:e 10 + 45 36-9836-22-BT

48 Låsring C17 2 64 36-9805-32-BT

49 kullagret 6203Z 4:a 1 + 52 36-9805-31-BT

50 Rektangulär plugg 1 1 36-9109-64-BT

51 fjäder 1 52 36-9107-59-BT

52 Spännhjulsfäste 1 1 33-9107-11-SI

53 sensor 1 1 + 21 36-9107-56-BT

54 Servomotor 1 1 + 21 36-9107-57-BT

55 skruva M8x15 2 56 39-9911

56 Magnetisk fästehållare 1 1 + 69 33-9107-12-SI

57 Bricka 6 // 16 4:a 56 + 58 39-10013-VC

58 skruva M6x12 3 1 + 52 39-10120

59 Gummiring 1 1 1 36-9109-68-BT

60 Gummiring 2 1 1 36-9109-69-BT

61 skruva M6x15 4:a 63 + 64 39-10120-SW

62 Fjäderbricka för M6 4:a 61 39-9865-SW

63 Vevskiva 1 64 36-9107-60-BT

64 Vevaxel 1 63 33-9109-20-SI

65 Självlåsande mamma M6 5 61 + 73 39-9861-VZ

66 Kabel 1 54 + 69 36-9107-61-BT

67 fjäder 1 69 36-9107-62-BT

68 Plastbricka 1 73 36-9107-63-BT

69 Magnetisk fäste 1 56 33-9107-13-SI

70 mor M6 1 73 39-9861

71 skruva M8x50 1 69 39-9811-CR

72 Självlåsande mamma M8 4:a 7 + 71 39-9918-CR

73 skruva M6x60 1 69 39-10141

74 magnet 1 63 36-1122-23-BT

75 Axelmutter M10x1 1 79 39-9820

76 mor M10x1 3 79 39-9820-SW

77 Spacer 1 79 36-9211-15-BT

78 Svänghjul 1 79 33-9107-14-SI

79 Svänghjulsaxel 1 78 33-9107-15-SI
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Illustration
Nej.

beteckning dimensionera

mm
folkmassan

bit
Monterad på

bit
ET-nummer

80 Frihjulsremskiva 1 78 33-9107-16-SI

81 mor M10x1 1 79 39-9820

82 Platt bälte 1 63 + 80 36-9107-64-BT

83 skruva 4,2x25 6:a 46 39-9909-SW

84 Korrugerad bricka 17 // 22 1 64 36-9918-22-BT

85 Spacer 3 58 36-9107-65-BT

86 Anslutningskabel med uttag 1 21 + 46 L 36-9107-66-BT

87 Kilremssträckare M6x50 2 79 39-10000

88 Verktygssats 1 36-9109-75-BT

89 Monterings- och bruksanvisning 1 36-9107-74-BT
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monteringsanvisningar A.
Komponenten "A" fungerar som 
transportlås och behövs inte längre efter 
montering.

Innan du börjar med installationen är det viktigt att följa våra 
rekommendationer och säkerhetsföreskrifter. Ta alla enskilda delar ur 
kartongen och kontrollera att de är fullständiga med hjälp av reservdelslistan. 
Vissa delar är redan förmonterade. Monteringstid: ca 30 - 40 min.

Steg 1:
Installation av främre och bakre fötter (2 + 3) på basramen (

1. Skjut in den bakre foten (3) sammansatt med fotskydd (1 och 
höjdjusteringsskruvar (20) i basramen (1) u skruva fast denna med 
insexskruvarna (1 brickor (19) och fjäderbrickor (18). Skruva 
höjdjusteringsskruvarna (20 ) ska stabilisera enheten vid ojämnheter

2. Ta isär plastskyddet från den främre basramen och använd 
skruvmaterialet för att fästa det främre fotröret. Styr den främre 
foten (2), montera den med fotskydd (11) på basramen (1) och 
skruva fast den
Detta görs med hjälp av vagnsbultarna (13), brickorna (1 
fjäderbricka (15) och lockmuttrarna (16).

Steg 2:
Montering av pedalerna (9L + 9R) på pedalarmarna (10).

1. Fäst pedalsäkringsremmarna på motsvarande pedaler (9R + 9L). (Obs: 
Änden med det stora antalet hål för storleksjustering måste vara vänd 
utåt.)

2. Montera pedalerna (9R + 9L) på pedalarmarna (10L + 10R). Pedalerna är 
märkta med "R" för höger och "L" för vänster.
(Obs: Vänster och höger kan ses från riktningen när du sitter på 
enheten och tränar. Höger pedal (9R) måste vridas medurs och 
vänster pedal (9L) moturs.)

Steg 3:
Montering av sadelstolpen (6) och sadeln (7).

1. Skjut in sadelstolpens rörhylsa (34) på   sadelstolpens rör
(6) och sedan sadelstolpen (6) i motsvarande hållare på basramen (1). 
Fäst denna i önskat läge med snabblåset (32).

(Snabbfästet (32) behöver bara lossas genom att vrida det lite, kan 
sedan dras för att lossa höjdlåset och justera sadelhöjden. Efter 
önskad inställning, låt snabbfästet (32) haka i och dra åt det igen. 
Observera, sadelstolpen kanske inte kan dras ut över 
maxmarkeringen.).

2. Lägg ner sadeln (7) med sittytan nedåt. Placera sadelhållaren (7a) 
ovanpå sadelns (7) baksida så att de gängade bitarna på sadelns 
baksida sticker ut genom motsvarande hål i sadelhållaren (7a). Placera 
brickorna (19) på de gängade delarna, skruva på muttrarna (72) och 
dra åt ordentligt.

3. Placera sadeln (7) på sadelglidaren (38) och skruva fast den i 
sadelhållaren i önskad vinkel.

4. Placera sadelsliden (38) på sadelstolpen (6) och justera din sadel (7) 
horisontellt i önskat läge. Säkra denna position med brickan (14) och 
stjärngreppsmuttern (35).
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Steg 4:
Montering av styrets stödrör (4) på   basramen (1).

1. Ta bort skruvarna (17), brickorna (19 + 41) och fjäderbrickorna (18) från 
styrets stödrörsfäste på basramen (1).

2. Styr styrets stödrör (4) till fästet på basramen
(1) och anslut styrkabeln (21) med anslutningskabeln
(22).

3. Skjut in styrets stödrör (4) i motsvarande uttag på basramen (1) utan att 
klämma en kabel och fäst det
Gör detta med skruvarna (17), brickorna (19 + 41) och fjäderbrickorna 
(18).

Steg 5:
Montera datorn (8) på stödröret (4).

1. Ta konsolen (8) och ta bort skruvarna (27) på baksidan av konsolen. Styr 
datorn (8) till stödröret (4) och anslut anslutningskabeln (22) på 
baksidan av datorn (8).

2. Skruva fast datorn (8) till datorfästet på styrets stödrör (4) med 
skruvarna (27) utan att klämma en kabel.

Steg 6:
Montering av styret (5) och strömförsörjningsenheten (40).

1. Styr styret (5) till det öppna styrfästet på stödröret
(4) och stäng den med styret (5). Skjut det främre styrskyddet (23a) 
över styrfästet och skruva fast styret (5) på stödröret (4) med hjälp av 
styrskruven (25) och brickan (19). Fäst sedan styrkåpan (23a) med 
skruven (24).

2. Anslut pulskabeln (28) till motsvarande uttag på baksidan av datorn (8). 
Skruva även fast det bakre styrkåpan (23b) med skruvarna (24 + 26).

3. Sätt i kontakten till strömförsörjningsenheten (40) i motsvarande uttag 
(86) på baksidan av enhetens hölje.

4. Anslut sedan nätaggregatet (40) till ett korrekt installerat uttag (230V ~ 
50Hz).

Steg 7:
kontrollera

1. Kontrollera att alla skruvförband och stickproppsanslutningar är korrekt 
monterade och fungerar. Monteringen är nu klar.

2. Om allt är i sin ordning, bekanta dig med enheten med lätta 
motståndsinställningar och gör de individuella inställningarna.

Anteckning:
Förvara verktygssatsen och instruktionerna på ett säkert ställe, eftersom 
dessa kan behövas om reparationer eller reservdelsbeställningar är 
nödvändiga vid ett senare tillfälle.
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Användning av enheten

Transport av enheten:
Det finns 2 transportrullar i den främre foten. För att flytta enheten till en annan plats eller förvara den, ta tag i styret och luta 
enheten på den främre foten så att enheten enkelt kan flyttas på transportrullarna och skjuta den till önskad plats.

Justering av sitshöjd:
För att få en bekväm sittställning under träning måste sitthöjden justeras korrekt. Rätt sitthöjd är 
tillgänglig när knät fortfarande är lite böjt när pedalen är i lägsta läge och inte kan dras ut helt under 
träning. För att ställa in rätt sittläge, lossa snabblåset lite med ena handen och dra sedan ut knappen 
så att du med den andra handen kan skjuta sadeln med sadelstolpen till önskat sittläge.

Släpp sedan knappen så att den klickar på plats och skruva fast den igen.

Viktig:
Se till att snabbkopplingen är ordentligt inkopplad och fastskruvad. Dra inte ut sadelstolpen förbi maxläget och justera inte 
någon position medan du sitter på träningsapparaten.

Så här sätter du på/stänger av enheten och använder 
den: Stiger upp:
Efter att sitthöjden har justerats korrekt, håll i styret. Styr de närliggande pedalerna till det lägsta läget och skjut in foten under 
pedalsäkringsremmen så att du har ett säkert fotfäste på pedalerna. Sväng nu det andra benet till motsatt sida av pedalen och 
sätt dig på sadeln. Håll i styret med händerna och placera sedan den andra foten på den andra pedalen under 
pedalsäkringsremmen.

Använda sig av:
Håll styret i önskat läge med båda händerna och håll dig sittande på sadeln under träningen.

Se också till att fötterna på pedalerna är säkrade med pedalsäkringsremmarna.

Sjunka:
Stoppa träningen och håll i styret. Sätt först en fot från pedalen för en säker ställning och gå sedan av sadeln. Placera sedan 
den andra foten från pedalen på golvet och kliva över enheten åt sidan.

Denna träningsenhet är en stationär hemsportenhet och simulerar cykling. Det finns en minskad risk genom träning som är 
oberoende av väder och utan yttre påverkan, samt risk för överansträngning eller fall vid grupptryck.

Cykling erbjuder konditionsträning utan att överväldigas av möjligheten till självjusterbart motstånd. Därmed är en mer eller 
mindre intensiv träning möjlig. Det tränar de nedre extremiteterna, stärker det kardiovaskulära systemet och främjar på så sätt 
kroppens övergripande kondition.

RPM och watt från nivå 1 till nivå 24 för ET 6 art.nr. 9107 (D), 91073
Nivå ↓ - RPM → 20:e 30:e 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1 6:a 12:e 18:e 26:e 35 46 58 67 79 92 103
2 8:a 14:e 23 32 45 59 74 86 102 118 132
3 9 17:e 28 40 55 74 92 106 128 149 167
4:a 10 20:e 33 48 65 86 108 122 149 175 195
5 11:e 23 38 55 75 99 126 139 171 200 227
6:a 12:e 25:e 41 60 85 109 138 156 188 223 248
7:a 13:e 28 46 67 95 123 153 174 208 251 279
8:a 15:e 31 51 74 105 135 168 192 232 275 309
9 17:e 34 55 81 115 149 184 211 254 303 340
10 18:e 36 60 88 125 162 199 230 279 327 366
11:e 19:e 39 65 95 135 175 217 248 298 353 393
12:e 20:e 42 70 103 145 189 234 267 317 376 419
13:e 21 45 75 111 155 203 251 280 342 397 449
14:e 22:a 48 80 117 165 214 266 302 357 412 470
15:e 24 50 85 124 175 227 280 319 379 434 493
16 25:e 53 90 131 185 239 297 337 398 458 523
17:e 27 57 95 140 195 255 314 360 417 487 555
18:e 28 60 100 148 205 268 329 376 436 504 581
19:e 30:e 63 105 155 215 281 344 392 454 524 602
20:e 31 66 111 163 225 295 360 411 472 546 634
21 33 69 117 170 235 307 375 428 490 572 656
22:a 35 73 125 180 245 322 392 446 508 591 681
23 36 76 130 187 255 334 403 463 527 614 700
24 37 79 136 193 265 344 416 478 551 631 722

Anteckning:
1. Effektvisningen i watt kalibrerades med hjälp av antalet varv på pedalaxeln per minut (RPM) och bromsmomentet (Nm).

2. Enheten kalibrerades på fabriken före leverans och uppfyller därmed kraven i klassificeringen "med hög 
visningsnoggrannhet". Om du har några tvivel om enhetens display, kontakta din säljare eller tillverkare för att få enheten 
kontrollerad/justerad.
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Datorinstruktioner för ET 6 kallas målpuls och anges i slag per minut.

11. PULSÅTERSTÄLLNING: Under START-fasen, håll händerna på 
handtagen eller hjärtslagssensorn på bröstet. Tryck på TEST-knappen. Alla 
displayer försvinner - förutom TIME-displayen. Tiden räknas ner från 00:60 
till 00:00. När 00:00 nås visar datorn din puls eller pulsåterställningsstatus 
på skalan F1.0 till F6.0:

1.0 betyder UTMÄRKT
1,0 <F <2,0 betyder MYCKET BRA
2.0 ≤ F. ≤ 2.9 betyder BRA
3.0 ≤ F. ≤ 3.9 betyder TILLFÄLLIG
4.0 ≤ F. ≤ 5.9 betyder UNDER GENIELLT
6.0 betyder DÅLIG

Lägga märke till: Om datorn inte tar emot en pulssignal kommer "P" att 
visas i PULSE-displayen. Om "ERR" visas, tryck på knappen PULSE 
RECOVERY igen och se till att dina händer är på handtagen och att 
pulssensorn sitter säkert på bröstet.

Nyckelfunktioner:
Det finns 6 knappar tillgängliga. En kort förklaring av funktionerna:
1. START/STOPP-knapp:
a. Snabbstartsfunktion: datorstart utan programval. Endast för manuell 
träning. Tiden börjar automatiskt räkna upp från noll.

b. Under träningen kan du trycka på STOP för att pausa träningspasset.

c. I stoppläge, tryck på den här knappen och träningen börjar.
2. “+”-knapp:
a. För att öka svårighetsgraden under träning.
b. I inställningsmenyn används denna knapp för att öka värdena för tid, 
distans, kalorier, ålder, samt val av kön och program.

3. "-"-knapp:
a. För att minska svårighetsgraden under träning.
b. I inställningsmenyn används denna knapp för att minska värdena för tid, 
distans, kalorier, ålder, samt val av kön och program.

4. "E"-tangent:
a. I inställningsmenyn bekräftar du datainmatningarna med denna knapp.

b. I stoppläge: Om denna knapp trycks in längre än 2 sekunder, är alla 
värden nollställda.
c. När du ställer in tiden, tryck på denna knapp för att bekräfta tim- eller 
minutinställningarna.
5. BODY FAT-knapp: Använd denna knapp för att ange din längd, vikt, kön 
och ålder. Sedan kan ditt genomsnittliga kroppsfett bestämmas.

6. TEST: Knapp för att aktivera pulsåterställningsfunktionen.

Vad du bör veta innan du använder enheten för första 
gången
A. Strömförsörjning
Anslut strömanslutningen till enheten. Datorn genererar ett pipljud och 
startar det manuella driftläget.

B. Programval och datainmatning
1. Träningsläget väljs med “+” och “-“ knapparna. Tryck sedan på "E" för att 
bekräfta.
2. I manuellt läge används knapparna “+” eller “-“ för att ställa in TID, 
DISTANS, KALORIER.
3. Träningen startas med START/STOPP-knappen.
4. När träningsmålet är nått piper datorn och stannar sedan.

5. Om du har programmerat mer än ett träningsmål och vill fortsätta med 
nästa mål, tryck på START/STOPP-knappen för att fortsätta träningen.

Introduktion och drift av programmen:
Manuellt program: användarguide
P1 är ett manuellt program. Träningen startas helt enkelt med START/
STOPP-knappen. Den förinställda svårighetsgraden är 5. Vilken nivå som 
helst kan ställas in med "+" eller "-" knapparna under träning utan att 
ytterligare information om tid, kalorier eller distans ges.

Service: 1. Välj det MANUELLA programmet (P1) med “+” eller “-“ 
knapparna.
2. Bekräfta med “E”-tangenten.
3. TID-displayen blinkar. Ange träningstiden med "+" eller "-" knapparna. 
Bekräfta TID med "E"-tangenten.
4. När DISTANCE blinkar, ange önskad DISTANCE med “+” eller “-“ 
knapparna och bekräfta med “E” knappen.
5. När CALORIES blinkar, använd “+” eller “-“ knapparna för att ställa in 
önskad CALORIES förbrukning och bekräfta med “E” knappen.
6. Tryck på START/STOPP-knappen för att börja träna.

Funktioner och egenskaper:
1. START/STOPP-knapp: Startar datorn utan att välja ett program. TIME 
räknas upp automatiskt och börjar på noll. Använd knapparna "+" eller "-" 
för att ställa in svårighetsgraden.
2. TID: Visar förfluten tid i minuter och sekunder. Datorn räknar upp med 
en sekunds intervall mellan 0:00 och 99:59. Datorn kan även 
programmeras att räkna ned från ett inmatat värde. Använd knapparna “+” 
eller “-“ för att justera. Klockan 0:00 hörs en signal som en påminnelse om 
att träningspasset har avslutats och den inställda nedräkningstiden 
blinkar.
3. DISTANCE: Visar den ackumulerade sträckan som tillryggalagts under 
ett träningspass (upp till 99,9 km eller miles)
4:e rpm: Din pedalrytm (varv/minut).
5.WATT: Mängden mekanisk kraft som datorn tar emot under ditt 
träningspass.
6. HASTIGHET: Visning av träningshastigheten i km eller miles per timme.

7. KALORIER: Datorn godkänner kontinuerligt de kalorier som förbränns 
under träning.
8. PULS: Visning av pulsvärdet i slag per minut under träning.

9. ÅLDER: Åldern kan anges från 10 till 99 år. Om åldern inte anges gäller 
standardinställningen 35 år.
10. MÅLPULS (MÅLPULS): Pulsen som bibehölls

Förinställda program: Trappor, kullar, vågor, dalgång, 
fettförbränning, ramp, berg, intervaller, slumpmässigt, platå, sprint, brant 
stigning PROGRAM 2 till PROGRAM 13 är förinställda program. Träningen 
kan genomföras med olika svårighetsgrader och olika intervaller (se 
grafik). Svårighetsgraden kan ändras med "+" eller "-" knapparna under 
träning utan att behöva ytterligare information om tid, kalorier eller 
distans.

Service: 1. Välj ett av ovanstående program från P2 till P13 med “+” eller “-“.

2. Bekräfta valet med “E”-tangenten.
3. TID-displayen blinkar. Ange träningstiden med "+" eller "-" knapparna. 
Bekräfta TID med "E"-tangenten.
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4. DISTANCE blinkar. Använd knapparna “+” eller “-“ för att ställa in önskat 
DISTANCE och bekräfta med “E”-knappen.
5 CALORIES blinkar. Använd “+” eller “-“ knapparna för att ställa in önskad 
KALORIER förbrukning och bekräfta med “E” knappen.
6 Tryck på START/STOPP-knappen för att börja träna.

2. Cardio - pulsmätning:
Så kallade konditionspulsmätare finns i butik som består av en 
sändarbröstband och en armbandsursmottagare. Datorn på din 
ERGOMETER är utrustad med en mottagare (utan sändare) för befintliga 
hjärtpulsmätapparater. Om du har en sådan apparat kan pulserna som 
avges av din sändare (bröstbältet) avläsas på datorskärmen. Detta 
fungerar med alla okodade bröstband med en sändningsfrekvens mellan 
5,0 och 5,5 KHz. Sändarens räckvidd är 1 till 2 m beroende på modell.

OBSERVERA: Om båda pulsmätningsmetoderna används samtidigt (t.ex. du 
bär en bröstbälte och placerar händerna på handpulssensorerna 
samtidigt), har handpulsmätningen prioritet. Det är viktigt att trycka på 
START-knappen, annars kommer pulsen inte att mätas.

Självprogrammering av profiler:
Användare 1, Användare 2, Användare 3 och Användare 4

Program 14 till 17 är självprogrammerbara programpositioner. Värdena för 
TID, DISTANS, KALORIER och svårighetsgrad på en 10-stegsskala är fritt 
valbara och justerbara. Värdena och profilerna sparas efter den initiala 
inställningen. De aktuella värdena kan också ändras under träning med 
knapparna “+” eller “-“. Datauppsättningen i minnet kommer inte att skrivas 
över. Service: 1. Välj en av USER programpositionerna P14 till P17 med “+” 
eller “-“.

2. Bekräfta valt träningsprogram med ENTER.
3. Kolumn 1 blinkar. Ställ in din personliga träningsprofil med "+" eller "-" 
knapparna. Bekräfta den första kolumnen i träningsprofilen med "E"-
tangenten. Standard svårighetsgrad är 1.
4. Kolumn 2 blinkar. Ställ in din personliga träningsprofil med "+" eller "-" 
knapparna. Bekräfta profilens andra kolumn med "E"-tangenten.
5. Fortsätt med steg 5 och 6 ovan och ställ in din personliga träningsprofil. 
Bekräfta i slutet av inmatningarna med "E"-tangenten.
6. När TIME-displayen blinkar anger du träningstiden med knapparna “+” 
eller “-“. Bekräfta TID med "E"-tangenten.
7. När DISTANCE blinkar. Använd knapparna “+” eller “-“ för att ställa in 
önskat DISTANCE och bekräfta med “E”-knappen.
8. När CALORIES blinkar. Använd “+” eller “-“ knapparna för att ställa in 
önskad KALORIER förbrukning och bekräfta med “E” knappen.
9. Tryck på START/STOPP-knappen för att börja träna.

Watt / Joule kontrollprogram: Watt kontroll
Program 23 är ett hastighetsoberoende program. Tryck på "E"-tangenten 
för att ange TARGET WATT, TIME, DISTANCE och CALORIES. 
Svårighetsgraden kan inte ändras manuellt under träning. Till exempel 
ökar svårighetsgraden automatiskt om hastigheten är för låg. Eller så 
kommer svårighetsgraden att minska om hastigheten är för hög. Detta gör 
att det beräknade wattvärdet närmar sig användarens målwattvärde.

Service: 1. Välj programmet WATT-KONTROLL (P23) med “+” eller “-“ 
knapparna.
2. När TIME blinkar, ställ in träningstiden med “+” eller “-“ knapparna. 
Bekräfta önskad TID med knappen “E”.
4. DISTANCE blinkar. Använd knapparna “+” eller “-“ för att ställa in 
DISTANCE. Bekräfta önskat DISTANCE med “E”-tangenten. 5. När WATT 
blinkar, använd "+" eller "-" knapparna för att ställa in målvärdet för WATT. 
Bekräfta med "E". Standardvärdet för WATT är 100.
6. När CALORIES blinkar, använd “+” eller “-“ knapparna för att ställa in 
önskad CALORIES förbrukning och bekräfta med “E” knappen.
7. Tryck på START/STOPP-knappen för att börja träna.

Konditionsprogram:
55 % HRC, 65 % HRC, 75 % HRC, 85 % HRC, Target HRC Program 18 till 22 är 
hjärtfrekvenskontrollprogrammen (HRC) och program 22 är 
målpulskontrollprogrammet.
Program 18 är 55% av max.HRC - - målpuls = 
(220 - ÅLDER) x 55% Program 19 är 65% av 
max.HRC - - målpuls = (220 - ÅLDER) x 65% 
Program 20 är 75 % av max HRC - - målpuls = 
(220 - ÅLDER) x 75 % program 21 är 85 % av 
max HRC - - målpuls = (220 - ÅLDER) x 85 % 
program 22 är målpuls - - träning med 
värdet av målpulsen.

Du kan börja med önskad pulsträning efter att ha angett ÅLDER, TID, 
DISTANS, KALORIER eller MÅLPULS. Datorn justerar programmets 
svårighetsgrad baserat på din uppmätta puls under träningen. Till exempel 
ökar svårighetsgraden var 20:e s om pulsmätningen visar ett värde under 
målpulsen.

LÄGGA MÄRKE TILL:

1.WATT = MOMENT (kgm) * RPM (varv/minut) * 1,03
2. I detta program förblir WATT-värdet konstant, dvs om du trampar 
snabbt minskar svårighetsgraden och om du trampar långsamt ökar 
svårighetsgraden. Du bör därför alltid försöka hålla dig inom samma 
wattområde.

Kroppsfettsprogram: Kroppsfett
Program 24 är ett specialprogram. Den beräknar det genomsnittliga 
kroppsfettet och erbjuder en skräddarsydd belastningsprofil. Det finns 3 
typer av kroppstyper baserat på den beräknade andelen kroppsfett (FAT%).

Typ 1: KROPPSFET%> 27 Typ 2: 27 ≥ 
KROPPSFETT % ≥ 20:e Typ 3: 
KROPPSFET % <20
Datorn visar resultaten av FAT%, BMI och BMR. Service: 1. Välj 
programmet BODY FAT (P24) med knapparna “+” och “-“.

2. Bekräfta med “E”-tangenten.
3. STORLEK kommer att blinka. Använd knapparna "+" eller "-" för att ställa 
in höjden. Bekräfta med "E"-tangenten. Standardstorleken är 170 cm eller 
5'07".
4. När WEIGHT blinkar, använd "+" eller "-" knapparna för att ställa in 
WEIGHT. Bekräfta med "E"-tangenten. Standardvikten är 70 kg eller 155 
lbs.
5. När GENDER blinkar, använd "+" eller "-" knapparna för att välja GENDER. 
Nummer 1 betyder "man", 2 betyder "kvinna". Bekräfta med "E"-tangenten. 
Standardkönet är 1 (man).
6. När AGE blinkar, använd "+" eller "-" knapparna för att ställa in AGE. 
Bekräfta med "E"-tangenten. Standard är 35 år.
7. Tryck på START/STOPP-knappen för att börja mäta kroppsfett. Om ett "E" 
visas i displayen, kontrollera att dina händer håller ordentligt i handtagen 
eller att bröstsensorn sitter säkert på din kropp. Tryck på START/STOPP-
knappen och kroppsfettmätningen börjar. 8. Efter mätningen visar datorn 
värdena för BMR, BMI och FAT% på LCD-skärmen. Då dyker 
träningsprofilen anpassad efter din kroppstyp upp.

9. Starta träningen med START/STOPP-knappen.

Service: 1. Välj ett av pulsprogrammen P18 till P22 med “+” eller “-“ 
knapparna.
2. Bekräfta med “E”-tangenten.
3. ALTER blinkar sedan i programmen P18 till P21. Värdet kan ställas in med 
“+” eller “-“ knapparna. Standard är 35 år. 4. I program 22 blinkar TARGET 
PULSE, som kan matas in från 80 till 180 med “+” eller “-“ knapparna. 
Förinställningen för MÅLPULS är 120.

5. När TIME blinkar, ställ in träningstiden med “+” eller “-“ knapparna. 
Bekräfta önskad TID med knappen “E”.
6. När DISTANCE blinkar, använd "+" eller "-" knapparna för att ställa in 
DISTANCE. Bekräfta önskat DISTANCE med “E”-tangenten.

7. När CALORIES blinkar, använd “+” eller “-“ knapparna för att ställa in 
önskad CALORIES förbrukning och bekräfta med “E” knappen.
8. Tryck på START/STOPP-knappen för att börja träna.

PULSMÄTNING:
1. Handpulsmätning:
En metallkontaktplatta, sensorerna, är inbäddad i vänster och höger 
styrhandtag. Anslut kabeln till port 24 på datorn. Se till att båda 
handflatorna alltid vilar på sensorerna med normal kraft. Så snart en puls 
tas blinkar ett hjärta bredvid pulsdisplayen. (Handpulsmätningen är endast 
avsedd för orientering, då det kan förekomma avvikelser från den faktiska 
pulsen på grund av rörelse, friktion, svett etc. Handpulsmätningen kan inte 
fungera hos ett fåtal personer. Om du har problem med 
handpulsmätningen, vi rekommenderar att du använder en cardio-
bröstrem.

Driftguide:
1. Viloläge:
Datorn går in i viloläge om det inte finns någon insignal eller ingen 
knapptryckning under 4 minuter. Du kan återaktivera enheten med valfri 
nyckel.
2. BMI (Body Mass Index): BMI är ett mått för att utvärdera kroppsfett, som 
baseras på förhållandet mellan längd och vikt.
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Det används av både män och kvinnor.
3. BMR (Basal Metabolic Rate): BMR-värdet anger antalet kalorier som 
kroppen behöver för att fungera. Det här handlar inte om sportaktiviteter. 
Det är just den energin som behövs för hjärtslag, andning och 
kroppstemperatur. Kroppen mäts i vila, inte när du sover, och vid 
rumstemperatur.

Felmeddelanden:
E1 (FEL 1):
Normaltillstånd: Detta fel visas under träning om displayen inte tar emot 
en signal från enhetens motor under mer än 4 sekunder och 3 försök har 
misslyckats.
Påslaget läge: Enhetens motor går automatiskt tillbaka till noll om ingen 
signal tas emot från motorn under mer än 4 sekunder. Drivningen av 
enhetens motor stängs sedan av och "E1" visas på displayen. Alla andra 
displayer och funktioner är svarta. Utgående signaler är också avstängda.

E2 (ERROR 2): Fel vid läsning av minnesdata. Om inloggningskoden är 
felaktig eller IC-minnet är skadat, visas "E2" på displayen direkt efter att 
enheten har slagits på.
E3 (FEL 3): "E3" visas på LCD-skärmen om datorn efter 4 s i startläge 
upptäcker att den defekta motorn inte har lämnat nollvärdet.

Tekniska data för nätadaptern Modell: 
AC/DC adapter
I/P: AC100-240V ~ 50 / 60Hz 
O/P: 9Volt = DC1000mA

LCD träningsprofil grafik
FÖRINSTÄLLDA PROGRAMPROFILER:
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ANVÄNDARPROGRAM

PROFILER PÅ PULPROGRAM
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Garantivillkor Korrekt behandling, våldsanvändning och ingrepp som utförs utan 
föregående samråd med vår serviceavdelning upphäver garantin.

Garantin är 24 månader, gäller för nya varor vid första köp och börjar på 
faktura eller leveransdatum. Eventuella defekter kommer att åtgärdas 
kostnadsfritt under garantiperioden.

Om möjligt, vänligen behåll originalförpackningen under garantiperioden 
för att skydda varorna på ett tillfredsställande sätt i händelse av retur och 
skicka inga varor till serviceavdelningens fraktupphämtning!Om du upptäcker ett fel är du skyldig att omedelbart anmäla det till 

tillverkaren. Det är upp till tillverkaren att uppfylla garantin genom att 
skicka reservdelar eller reparationer. Vid sändning av reservdelar finns 
behörighet att byta ut dem utan förlust av garanti. Reparation på 
installationsplatsen är utesluten.

Att använda sig av garantitjänster leder inte till en förlängning av 
garantitiden.

Krav på ersättning för skada som kan uppstå utanför enheten (om inte 
ansvar är tvingande reglerat i lag) är uteslutna.

Hemsportutrustning är inte lämplig för kommersiell eller kommersiell 
användning. En överträdelse av användningen resulterar i en förkortning 
eller förlust av garanti. Tillverkare:

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstrasse 55
42551 Velbert

Garantin gäller endast material- eller tillverkningsfel. I händelse av 
slitagedelar eller skador på grund av felaktigt eller felaktigt
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Träningsyta i mm
(för enhet och användare)

Fri yta i mm
(Träningsområde och säkerhetsområde 
(alla runt 60 cm))

Rengöring, underhåll och förvaring av ergometern: Felsökning:
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av den information som 
tillhandahålls, kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.1. Städning

Använd endast en lätt fuktad trasa för rengöring. 
Uppmärksamhet: Använd aldrig bensin, thinner eller andra 
aggressiva rengöringsmedel för att rengöra ytan eftersom det 
kommer att skada den.
Enheten är endast lämplig för privat användning i hemmet och för 
inomhusbruk. Håll enheten ren och fukt borta från enheten.

problem Möjlig
Grundorsak

lösning

Datorn
sätter på
genom att trycka
en nyckel inte
ett.

Ingen strömförsörjning

ansluten eller
Uttagsledningar
ingen spänning.

Kontrollera om nätaggregatet är 
korrekt inkopplat, vid behov 
med en annan konsument om 
uttaget är strömförande.2. Förvaring

Koppla ur strömförsörjningsenheten om du inte tänker använda 
enheten på mer än 4 veckor. Skjut sadelsliden mot styret och 
sadelstolpens rör så djupt som möjligt in i ramen. Välj en torr 
förvaringsplats i huset och applicera lite sprayolja på vänster och 
höger pedalkullager, på gängan på styrets fästskruv och på 
snabbfästet. Täck över enheten för att skydda den från 
missfärgning från eventuellt solljus och damm.

Datorn
räknas inte och
sätter på
genom att börja
av träning
inte a.

Saknas
Sensorpuls
på grund av att inte
ordentligt-
ßer eller mer avslappnad

Anslutning.

Kontrollera stickkontakten på 
datorn och stickkontakten i 
stödröret för att se om de sitter 
ordentligt.

Datorn
räknas inte och
sätter på
genom att börja
av träning
inte a.

Saknas
Sensorpuls
på grund av att inte
ordentligt-
ßer position av
Sensorer.

Skruva av locket och kontrollera 
avståndet från sensorn till 
magneten. En magnet i 
vevskivan sitter mittemot 
sensorn och måste ha ett 
avstånd på mindre än <5mm.

3. Underhåll
Vi rekommenderar att skruvförbanden som gjordes under 
monteringen kontrolleras var 50:e drifttimme för att se till att de 
sitter tätt. Var 100:e drifttimme bör du spraya lite olja på vänster 
och höger pedalkullager, på gängan på styrets fästskruv och på 
gängan på snabbfästet. Ingen puls

visa
Pulsplugg inte
inkopplad.

Sätt i den separata kontakten 
från pulskabeln i 
motsvarande uttag på 
datorn.

Ingen puls
visa

Pulssensor inte
ordentligt
ansluten

Skruva av handpulssensorerna 
och kontrollera att 
kontaktanslutningarna sitter 
ordentligt och att kablarna inte 
är skadade.
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Träningsguide

För att uppnå märkbara fysiska och hälsomässiga förbättringar måste 
följande faktorer beaktas när man bestämmer vilken träningsinsats som 
krävs:

Mer information om ämnet uppvärmningsövningar, stretchövningar eller 
allmänna gymnastikövningar finns i vårt nedladdningsområde på 
www.christopeit-sport.com

1. Intensitet:
Nivån av fysisk ansträngning vid träning måste överstiga punkten för 
normal stress utan att nå punkten för andfåddhet och/eller utmattning. 
Pulsen kan vara ett lämpligt riktvärde för effektiv träning. Under träning 
bör denna ligga i intervallet mellan 70 % och 85 % av maxpulsen (för 
bestämning och beräkning se tabell och formel).

Under de första veckorna ska pulsen ligga i det nedre intervallet 70 % av 
maxpulsen under träning. Under de följande veckorna och månaderna bör 
hjärtfrekvensen ökas långsamt upp till den övre gränsen på 85 % av 
maxpulsen. Ju högre konditionsnivån är för den som tränar, desto mer 
måste träningskraven höjas för att nå intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen. Detta är möjligt genom att förlänga träningstiden och/eller öka 
svårighetsgraden. Om pulsfrekvensen inte visas på datorskärmen eller om 
du vill kontrollera din puls, som kan visas felaktigt på grund av eventuella 
appliceringsfel eller liknande, kan du använda följande hjälpmedel:

a. Pulskontrollmätning på konventionellt sätt (sampling av pulsfrekvensen 
på handleden, till exempel, och räkning av slagen inom en minut). b. 
Pulskontrollmätning med lämpligt lämpliga och kalibrerade 
pulsmätapparater (tillgängliga från medicinsk fackhandel).

4. Motivation
Nyckeln till ett framgångsrikt program är regelbunden träning. Du bör 
sätta upp en fast tid och plats för varje träningsdag och förbereda dig 
mentalt inför träningen. Träna bara på gott humör och ha alltid ditt mål i 
åtanke. Med kontinuerlig träning får du reda på hur du utvecklas dag för 
dag och hur du successivt kommer närmare ditt personliga träningsmål.

2. Frekvens:
De flesta experter rekommenderar en kombination av en hälsomedveten 
kost, som måste anpassas efter träningsmålet, och fysisk träning tre till 
fem gånger i veckan.
En normal vuxen behöver träna två gånger i veckan för att behålla sitt 
nuvarande tillstånd. För att förbättra sitt tillstånd och ändra sin kroppsvikt 
behöver han minst tre träningsenheter per vecka. Naturligtvis förblir en 
frekvens på fem träningsenheter per vecka idealisk.

3. Utformning av utbildningen
Varje träningspass ska bestå av tre träningsfaser: 
"uppvärmningsfas", "träningsfas" och "nedkylningsfas".
I "uppvärmningsfasen" bör kroppstemperaturen och syretillförseln ökas 
långsamt. Detta är möjligt genom gymnastiska övningar under en period 
på fem till tio minuter.
Sedan ska själva träningen ("träningsfasen") börja. Träningsbelastningen 
bör vara låg under några minuter och sedan ökas under en period av 15 till 
30 minuter så att pulsen ligger i intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen.
För att stödja cirkulationen efter "träningsfasen" och för att förebygga 
ömma muskler eller belastningar måste "avkylningsfasen" följas efter 
"träningsfasen". I detta bör stretchövningar och/eller lätta gymnastiska 
övningar utföras i fem till tio minuter.

Beräkningsformler: Maxpuls
90 % av maxpulsen
85 % av maxpulsen
70 % av maxpulsen

=
=
=
=

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

Uppvärmningsövningar
Börja din uppvärmningsfas genom att gå på plats i minst 3 minuter och utför sedan följande gymnastiska övningar runt kroppen

äktenskap kändes
är. Denna ståndpunkt

Ta tag i höger axel bakom 
huvudet med vänster hand 
och dra lite i kroken på 
vänster arm med höger 
hand. Efter 20 sek. Byt arm.

Böj dig framåt så långt som 
möjligt och håll benen nästan 
raka. Peka med fingrarna 
mot toppen av foten. 2 x 20 
sek.

Sitt på golvet med ett ben 
rakt och böj dig och försök 
nå din fot med händerna. 2 x 
20 sek.

Böj dig framåt i ett långt 
utfall och stöd dig själv med 
händerna på golvet. Tryck 
ner bäckenet. Byt ben efter 
20 sekunder.

Efter uppvärmningsövningarna, lossa armarna och benen genom att skaka dem lite.
Stanna inte abrupt efter träningsfasen, utan ta en lugn tur utan motstånd för att komma tillbaka till den normala pulszonen. (Kyl ner) Vi rekommenderar att 
du gör uppvärmningsövningarna igen i slutet av träningspasset och avslutar träningspasset med att skaka ut extremiteterna.
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