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Sikkerhedsanvisninger

Tag for din egen sikkerheds skyld hensyn til føl
gende punkter:
• Træningsapparatet skal opstilles på en dertil egnet fast overf

lade.

• Kontrollér forbindelserne med hensyn til fastgørelse inden
træningsapparatet tages i brug første gang og efter ca. 6
dages brug.

• For at undgå kvæstelser som følge af fejlbelastning eller over
belastning må træningsapparatet kun betjenes i henhold til
vejledningen.

• Det kan ikke anbefales at opstille træningssapparatet i fugti
ge rum i en længere periode af hensyn til rustdannelse.

• Kontrollér funktionen af træningsapparatet og dets korrekte
tilstand regelmæssigt.

• Sikkerhedskontroller hører under brugers pligter og skal udfø
res korrekt med jævne mellemrum.

• Defekte eller beskadigede komponenter skal udskiftes
omgående. Der må kun anvendes originale reservedele fra

KETTLER.

• Træningsapparatet må først benyttes, når det er istandsat.

• Træningsapparatets sikkerhedsniveau kan kun bibeholdes
under forudsætning af, at det kontrolleres regelmæssigt med
hensyn til skader og slitage.

For din egen sikkerheds skyld:
• Før træningen anbefales det at rådføre sig med en læge for

at sikre, om man helbredsmæssigt er i stand til at klare træ
ningen. Opbygningen af træningsprogrammet bør basere på
lægens diagnose. Fejlagtig eller for hård træning kan skade
helbredet.
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Kortfattet beskrivelse
Den elektroniske del har et funktionsområde med taster og et dis
play med symboler og grafik, som kan ændres.

Visning/display

USBA indgang
Tilslutning af lagermedier. Lagerme-
diet skal være FAT32-formateret.

Taster

Pulsindgang

Den elektroniske del har følgende funktioner:

• Hukommelse til 5 personer (4 internt i displayet og 1 eksternt med USB- stick

• Træningsindstillinger kan gemmes permanent. 

Træningspuls, tid, afstand, energiforbrug

• Pulskontrol med visuel og akustisk signal:

aldersafhængig maksimalpuls, træningspuls

• Valgbar baggrundsbelysning. Farveskift efter pulshændelser (Heart-Rate-Light):

(alt efter om træningspulsen er nået eller maksimalpulsen er overskredet)

• Visning af fitnesskarakter 1-6 beregnet ud fra restitutionspulsværdien efter 1 minut.

• Programmer til manuel og automatisk ændring af belastning og pulsstyret træning.

• De registrerede data kan gemmes som eget program og hentes frem og trænes efter igen.

• Fitnesstest med resultat. På basis her beregnes og tilbydes træningsprogrammer.

• Valg af visning af hastighed og distance [KM/H eller M/H]

• Valg af visning af energiforbrug [KJoule eller Kcal]

• Visning af total antal kilometer og maskinens totale træningstid.

Visningsværdier
Eksempelvisningerne viser drift som cykelergometer.

Ved overensstemmende hastighed med eksempelvisningerne er værdierne for hastighed og distance lavere for
Crossergometre og højere for væddeløbsergometre.
Ved 60 min–1 (RPM) 
Cykelergometer:  = 21,3 km/time
Crossergometer =  9,5 km/time
Væddeløbsergometer = 25,5 km/time



Kort brugsanvisning

Funktionsområde
Der følger en kort forklaring af de seks taster.

I de enkelte kapitler vil funktionerne blive beskrevet mere udfør
ligt. I disse beskrivelser vil tasternes navne være de samme.

SET 
Med denne tast tænder du for displayet. De indstillede program
data hentes frem. De indstillede data overtages.

SET (hold tasten nede) + RESET (tryk kort)
Med denne tastekombination henter du displayindstillingerne
dato/klokken/km eller
mil/baggrundsfarve/træningsperson/standardindstillinger.

Minus – / plus + taster
Med disse taster ændrer du før træningsstart værdierne i de for
skellige menuer og under træningen belastningen.
• videre “plus”
• eller tilbage “minus”
• holdes tasten nede > skiftes hurtigere
• holdes “plus” og  “minus” nede samtidigt:
• hopper belastningen til  25 Watt
• programmer  nulstilles
• indstilling af værdier hopper til  Fra (Off)

PERSON / RECOVERY
Deze toets heeft twee functies:

Denne tast har to funktioner:

Kort tryk før træningen: Der vælges en person P1 > P4 >
ingen person = gæst > P1 > P4....

langt tryk før træningen: Data og indstillinger for den viste
person Person P1 > P4 eller det isatte USBstick vises.

Kort tryk under træningen: Restitutionspulsfunktionen
(Recovery) starter (kun ved en pulsregistrering).

Reset
Med denne tast slettes dataene i displayet, og du kan starte for
fra. Kun muligt ved stilstand.

Programm / SCAN
Kort tryk ved stilstand: Med denne tast vælger du pro
grammerne.

Kort tryk under træningen: Visningen i DOT Matrix skifter.

Langt tryk under træningen: Den automatiske SCANfunk
tion startes eller stoppes.

Pulsmåling
Pulsmålingen kan foretages på 3 måder:

1. Øreclips (medfølger)

Stikket sættes i bøsningen;

G
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2. Brystbælte uden modtager

Modtageren sidder bagved displayet. Hvis der sidder en ørec
lips i, skal den fjernes.

(brystbælter medfølger ikke)

POLARbrystbæltet T34 uden pulsmodtager fås som ekstraudstyr
(artikelnr. 67002000).

3. Håndpuls

(håndpuls medfølger ikke altid)

Visningsområde / display
Visningsområdet (kaldet display) informerer om de forskellige
funktioner og de valte indstillingsfunktioner.

Programmer:
Count Up/Down / træningsoptagelse

manuel ændring af belastning

I begge programmer kan du ændre belastningen under trænin-
gen. Ved “Count Up” tæller værdierne opad, ved “Count
Down” tæller værdierne nedad, f.eks. tid, afstand..., som du
har indtastet. I begge programmer kan ”gem træningsdata”
aktiveres. Den gemmes under “Prg

Record” som træningsprofil, og der kan trænes efter den igen.

Prg Record
Gemte træningsdata

“Prg Record” er et træningsforløb, som er blevet gemt under
“Count Up” eller “ Count Down”.

Program 1-6

Programbetinget belastningsændring

6 indstillede belastningsprofiler, som er afhængige af tid- eller
strækning, og som er forskellige mht. varighed og intensitet.
Belastningen ændres iht. profilindstillingerne.

Program HRC1/HRC2
HRC = Heart Rate Control (træningspulsprogram)

I begge programmer holdes en træningspuls gennem automatisk
belastningsregulering og via træningstiden. Træningspulsen kan
være iht. dine indstillinger eller 130 som standard, hvis du ikke
har valgt noget. Ved “HRC 1” tæller værdierne opad, ved
“HRC 2” tæller de værdier, som du har indstillet, nedad.

Test
IPN Test

Programmet øger belastningen og registrerer din pulsstigning.
Til sidst vises testresultatet.

Coaching 
Health / Power

Hvis du har gennemført IPN testen, bliver der lavet 24 trænings-
enheder. Der kan vælges mellem 2 træningstyper: Health =
sundhedstræning eller Power = konditionstræning. Hvis du vil
forbedre din almene fysiske tilstand, skal du vælge “Health”.
Hvis du vil forbedre din fitnesstilstand, skal du vælge “Power”.

Interface

SJ
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Hastighed (SPEED)

Trædefrekvens (RPM)

Afstand (DISTANCE)

Præstation (Power)

Puls (PULSE)

Tid (TIME)

G

Maks. puls

Visning af gennemsnitsværdi (AVG)

Hjertesymbol (blinker)

Træningspuls underskredet 11

Værdi   0 – 499

Visning af gennemsnitsværdi (AVG)

Opnået maks. belastning i HRC
programmet Procentskala

Værdi 25 – 400 (600)

Måleenhed

Indstillelig måleenhed

Værdi   0 – 220

Måleenhed

Træningspuls 

Værdi i procent
aktuel puls/maks. puls

Advarselstone ON/OFF

Værdi   0 – 99,9

Indstillelig måleenhed

Værdi   0 – 199

Måleenhed 

Visning af gennemsnitsværdi (AVG)

Anmodning:

træd langsommere/hurtigere

Visning af gennemsnitsværdi (AVG)

Træningstimer

Værdi   0 – 99:59

Alarm (blinker) maks. puls +1
Træningspuls overskredet +11
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Quickstart (lær maskinen at kende)

Start træningen (uden indstillinger)
Tryk på SET-tasten.

Displayet går ud af standby-tilstanden, og alle segmenter vises
kort. Derefter vises total antal km og den totale træningstid i
kort tid. 

Så vises programmet “Count Up” under Klar til træning.

Belastningen viser 25 Watt, pulsvisningen viser “P”, fordi der
ingen pulsværdi registreres. Alle andre værdier viser 0, 

Begynd træningen ved at træde i pedalerne.

Visning af pedalomdrejninger, hastighed, afstand, energiforbrug
og tid tæller opad.

Tryk på “minus” eller “plus” -tasten for at ændre belastningen.
Tallet under “Power” ændres i trin af 5 Watt.

Afbryde eller afslutte træningen
Stop med at træde i pedalerne. Hvis antal pedalomdrejninger
falder til under 10 o/min, registreres det som pause. Gennems-
nitsværdierne for hastighed, omdrejninger, belastning og puls
(hvis pulsregistreringen er aktiv) vises med Ø AVG tegn og de
totale værdier for afstand, energi og tid vises.

Standby 
Hvis træningen ikke fortsættes, og der ingen taster trykkes på,
skifter displayet efter 10 min. til standby. Hvis du trykker på
“SET”-tasten eller træder i pedalerne, viser displayet, at du er
klar til træningen igen.

Energiforbrug (ENERGY)

Værdi   0 – 9999

Indstillelig måleenhed

Visning af tekstog værdiPunkter

30 spalter

G
1 spalte svarer til 1 minut
eller
400 m eller 0,2 mil

Ergoracer:
200 m eller 0,1 mil

Træningsprofil

1 punkt (højde) = 25 watt
1. række = 25 watt
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Nødvendige indstillinger
For at udnytte de forskellig elektroniske muligheder fra starten,
skal du før træningsstart foretage følgende indtastninger og ind-
stillinger:
• Personlige data for de personer, som vil bruge maskinen.
Angivelserne bruges til beregning af puls- og belastningsgræn-
ser, fitnesstest (IPN), anbefalet træning (Coaching).
• Systemindstillinger såsom dato og klokken. Kontroller, om de
er korrekte. Træningsenhederne på en USB-stick gemmes med
dato og klokkeslæt og bør være aktuelle.

Personlige data og indstillinger
Tryk på “Person”-tasten indtil den ønskede person vises. Her
person .
Hold “Person -tasten nede indtil total antal km og den totale træ-
ningstid vises med “Stats odo”.
Tryk på “SET”-tasten og gennemsnitsværdierne vises med “Stats
AVG”.

Tryk på “SET”- og indtastningen af fødselsdato vises med “Day
of birth”.
Ved at trykke på “plus” eller “minus” ændrer du de blinkende
segmenter.
Ved at trykke på “Set”-tasten slutter du indtastningen og hopper
til næste indstilling “Weight”, til indtastning af vægt.
Tryk på “plus” eller “minus” -tasten for at ændre værdien. Ved
at trykke på Set”-tasten slutter du indtastningen og hopper til
næste indstilling “SEX” til indtastning af køn.

Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre fra hankøn (male) til
hunkøn (female), tryk på “Set” for at afslutte indtastningen og
hoppe til næsten indtastning “Active” for at indstille træningsin-
tensiteten. Her angiver du, hvilken intensitet du vil træne med.
Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre fra ingen (none) til lav
(low), middel (medium), høj (high) og meget høj (heavily).
Ved at trykke på “Set”-tasten slutter du indtastningen og hopper
til næste indstilling “R.Pulse” til indtastning af hvilepuls. Her
angiver du din hvilepuls efter natten.

Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre værdien. Tryk på
“Set” for at afslutte indtastningen og hoppe til næsten indstilling
“Energi kJoule” for at indstille energiforbruget. Her vælger du,
om energiberegningen skal være i kJoule eller kcal.
Tryk på “Plus” eller “Minus” for at ændre indstillingen. Ved at
trykke på “Set”-tasten slutter du indtastningen og hopper til
næste indstilling “Energy real” for at indtaste energiomsætnin-
gen. Her vælger du, om energiberegningen skal vises med en
virkningsgrad på 16,7% for den person, der træner (real.) eller
uden virkningsgrad(fys.).

Tryk på “Plus” eller “Minus” for at ændre indstillingen. Ved at
trykke på “Set”-tasten slutter du indtastningen og hopper til
næste indstilling “Alarm” for at vælge en alarmtone. Her vælger
du, om der skal lyde en alarm, når du kommer over maks. pul-
sen.

Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre indstillingen. Tryk på
“Set” for at slutte indstillingerne og hoppe til Klar til træning i
programmet “Count Up”=>=>

=>

=>=>

=>

=>=>

=>=>

=>=>

=>=>

=>=>
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Systemindstillinger
Tryk på “SET”-tasten og hold den nede plus på “RESET -tasten.

Med denne tastekombination henter du indstillingerne
dato/tid/km eller mil/baggrundsfarve/træningsperson efter at
der er tændt/standardindstillinger.

Først vises indstillingen af datoen “Date”. Her indstiller du dag,
måned og år.

Ved at trykke på “plus” eller “minus” ændrer du de blinkende
segmenter. Ved at trykke på “Set” slutter du indtastningen og
hopper til næste indtastning “Time” for at indstille klokken.

Ved at trykke på “plus” eller “minus” ændrer du de blinkende
segmenter. Ved at trykke på “Set” slutter du indtastningen og
hopper til næste indstilling. Her vælger du, om der skal vises km
eller mil.

Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre (Metric km) til (English
miles). Ved at trykke på “Set” slutter du indstillingen og hopper
til næste indstilling “Color” for at indstille baggrundsfarven. Her
ændrer du visningens baggrundsfarve.

0=Off, 1= lyseblå, 2=rød, 3=grøn, 4=blå, 5=turkis.

Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre farven. Ved at trykke
på “Set” slutter du indstillingen og hopper til næste indstilling
“Last Person” for at vælge sidste person. Her bestemmer du, om
den aktuelle person skal anvendes igen, når der tændes for
maskinen eller efter et reset.

Tryk på “plus” eller “minus” for at ændre indstillingen. Ved at
trykke på “Set” slutter du indstillingen og hopper til næste ind-
stilling “Reset All - / +” for at hente standardindstillingerne.

Tryk på “plus” eller “minus” samtidigt for at gendanne standar-
dindstillingerne og slette alla data og indstillinger. Tryk på “Set”
for at hoppe over funktionen. Indstillingerne af afsluttet.

Firmware-opdatering

I segmentet “Reset All - / +” er firmwarenummeret angivet foro-
ven til venstre, her 3089. På vores hjemmeside www.kettler.net
> Sport > Service-Center finder du eventuelle software-opdate-
ringer (Firmware) med oplysninger og installation til denne elek-
troniske visning.

.

=>

=>=>

=>

=>=>

=>=>

=>=>

+



Træning
Valg af person
U kunt vijf personen kiezen. Door plaatsen van een USB stick wordt
een extra persoon “USB stick” gecreëerd. De Stick moet FAT32
geformateerd zijn. Een personenkeuze is niet meer mogelijk. 

De persoon “gast” (geen personensymbool) heeft geen geheugen.

Programmeringen en instellingen gelden slechts tot het volgende
keer inschakelen.

Hvis der trænes med isat USB-stick, gemmes træningsenhederne
derpå.

Valg af træningsprogram
Computeren er udstyret med forskellige træningsprogrammer.

1. Træning med forudindstillede belastningsdata

a)Manuelle belastningsindstillinger
• (PROGRAM) “CountUp”

• (PROGRAM) “CountDown”

Optagede træningsdata (Prg Record

b)Træningsprofiler
• (PROGRAM) “1” – “6”

• (PROGRAM) “Prg Record”

2. Træning med forudindstillet puls

Manuele polsslagprogrammering
• (PROGRAM) “HRC1 count up”

• (PROGRAM) “HRC2 count down”

3. Træning med vejledning (Coaching)
Du skal tage IPN-testen. Dine data registreres, og du får et træ-
ningsforløb på 24 enheder, som passer til dig.

Derefter følger en ny fitnesstest med nye træningsenheder

Træning med forudindstillede belastninger
a)Manuelle indstillinger

Programmet “Count Up”

Start træningen, alle værdier tæller opad.

Ændre belastningen under træningen:

Ved at trykke på “plus”øges belastningen med 5 af gangen

Ved at trykke på “minus” nedsættes belastningen med 5 af
gangen

Programmet “Count Down”

Tryk på “PROGRAM” indtil: Display: “Count Down”

Programmet tæller nedad > 0 fra de indtastede værdier.

Hvis intet indtastes, starter træningen i programmet “Count Up”.
I starten af programmet skal man som minimum indtaste enten
tid, energi eller afstand.

Tryk på “SET”: Indstillingsområde

Gem træningsdata ”Record”

I disse programmer kan du gemme dataene for dine trænings-
enheder. Du kan derefter hente dem i “Prg Record”. Funktionen
skal aktiveres igen hver gang, der skal gemmes data.

“On” = dataene gemmes. “Off” = dataene gemmes ikke

Bekræft med „SET“.

Næste menu er ”Time” til indstillingen af tid

Bemærk:

Trænings og betjeningsvejledning
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Indstil tiden med “plus” eller “minus” (f.eks. 30:00)

Bekræft med „SET“.

Næste menu er ”Energy” til indstilling af energi

Indstil værdien med “plus” eller “minus” (f.eks. 800)

Bekræft med „SET“.

Næste menu er “Dist.” til indstilling af afstanden.

Afstandsindstilling

Indstil værdien med “plus” eller “minus” (f.eks. 7,50)

Bekræft med „SET“.

Næste menu er til indstilling af maks. pulsen med visning af
alderen  “Age”

Med disse indstillinger kan du få overvåget din maks. puls, ved
at farven skifter til RØD eller der lyder en alarm (hvis alarm er
aktiveret under personlige data), når du kommer over den ind-
stillede værdi. Maks. pulsen beregnes med (220- alder) for
raske personer. Hvis fødselsdatoen (under personlige data) er
blevet indtastet, vises alderen med “Age” her 34. Hvis ikke,
vises “Age Off”.

De to streger - - betyder, at overvågning af maks. puls er deakti-
veret

Indstil med “plus” eller “minus” værdien ved - -

Hvis alderen er indtastet, kan værdien kun gøres mindre!

Bekræft med „SET“.

Næste menu er valg af træningspuls “FAT 65%”

Med denne indstilling kan din træningspuls overvåges. Her kan
du hurtigt vælge mellem 65% og 75% af  maks. pulsen. Mellem
40-90% kan indstillingen foretages manuelt.

Tryk på “SET”: Valgområde

Vælg med “plus” eller “minus”.

Fedtforbrænding 65%, fitness 75%, manuel 40 - 90 %

Bekræft med “SET” (f.eks. manuel 40 - 90 %)

Indstil værdien med “plus” eller “minus” (f.eks. manuel 83)

Bekræft med „SET“ (indtastningsfunktionen afsluttet)

Display: Klar til træning med de indstillede værdier

eller

indstilling af træningspuls

Indtastningen fra 40 - 200 er til indstilling og overvågning af en
aldersuafhængig træningspuls (symbol HI , alarm hvis aktiveret,
ingen overvågning af maks. puls). Indstilling af maks. pulsen
skal stå på “- -”.

Tryk samtidigt på “plus” og “minus” og maks. pulskontrollen er
deaktiveret “- -”

Bekræft med ”SET“.

Display:“Pulse Off”

Indstil værdien med “plus” eller “minus” (f.eks. 130)

Bekræft med ”SET“ (indtastningsfunktionen afsluttet)

Display: Klar til træning med de alle indstillede værdier.

Næste gang, der hentes programmer, hvor det er muligt at indta-
ste data, overtages de mulige indstillinger.

Klar til træning
Vælg belastningen med “plus” eller “minus”. Start træningen
ved at træde i pedalerne. Den før træningen indstillede belast-
ning gemmes.

Bemærkning:

SJ
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b) Træningsprofiler (PROGRAM) “1” – ”6”
Alle profiler vælges ved at trykke på “PROGRAM”

Ved over 30 min komprimeres profilen i oversigterne over pro
grammerne til 30 kolonner.

Skift mellem tid / afstand
Under indstillinger i program 1-6 kan træningstiden indstilles fra
20 til 90 minutter og der kan vælges mellem tids- eller distance-
mode.

Tryk på “SET”: Indstilling af træningstiden (Time)

Indstil tiden med “minus” eller “plus”

Bekræft med „SET“.

Næste menu er tids- (Time Mode) eller distance-mode (Dist-
Mode)

Indstil mode med “Plus” eller “Minus”.

Bekræft med „SET“.

Display: Klar til træning med alle indstillede værdier.

Afstanden pr. kolonne er 0,4 km (0,2 mil). Cross-ergometer: 0,2
km (0,1 mil)

2. Træning med forudindstillet puls

Manuelle pulsindstillinger
(PROGRAM) “HRC1 Count Up”
Tryk på “PROGRAM” indtil: Display: HRC1
Tryk på “SET”: Indstillingsområde

eller

start træningen, alle værdier tæller opad.
Belastningen øges automatisk, indtil træningspulsen er nået (f. eks 130)
(PROGRAM) “HRC2 Count Down”
Tryk på “PROGRAM” indtil: Display: HRC2
Tryk på “SET”: Indstillingsområde
Indstillingerne og ændringsmulighederne er de samme som under pro-
grampunktet “Count Down”.
Start træningen
Belastningen øges automatisk, indtil træningspulsen er nået (f. eks 130)

Startbelastning
I HRC-programmer kan man under indstillinger vælge en startbe-
lastning på 25-100 Watt.
Indstil værdien med “plus” eller “minus” (f.eks. 100)
Belastningen øges automatisk fra 100 Watt, indtil træningspulsen
er nået (f. Eks. 130)
Puls
Med “plus” eller “minus” kan pulsværdien ændres her og under
træningen f.eks. fra 130 til 135.
Start træningen ved at træde i pedalerne.

KETTLER adviseert bij HRC programma’s de polsslagmeting via
een borstgordel.

Een vermogenwijziging vindt bij HRC programma’s bij afwijkin-
gen van +/- 6 hartslagen plaats.

3. Træning med vejledning (Coaching)
Du skal tage IPN-testen. Dine data registreres, og du får et træ-
ningsforløb på 24 enheder, som passer til dig. Derefter følger

Bemærkning:

Bemærk:

Bemærkning:

Bemærkning:

=>=>

Trænings og betjeningsvejledning
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en ny fitnesstest med nye træningsenheder

Test
IPN-testen har brug for dine personlige data. På basis af disse
oplysninger beregnes en belastningsprofil og en træningspuls,
som vises under PULSE (her 123). Det er IPN-testens mål at give
dig oplysninger om, hvordan du forsætter træningen. Fra trin 2
skal du på maks. 15 minutter opnå den beregnede træ-
ningspuls. Hvis du når den, blinker pulsvisningen. Nu mangler
du bare at fortsætte til slutningen af dette trin, før resultatet
vises. Der er forbundet et RPM-område med denne test, inden
for hvilken du skal træne. Hvis “RPM” og værdien for trædefrek-
vensen blinker, skal du træde langsommere eller hurtigere. Du
kan se det på pilene under “RPM”. Et træningsminut vises med
2 kolonner.

Resultatet gemmes under de personlige data.

Hvis du ikke når træningspulsen eller allerede når den i første
interval, vises “Failed Retest”. Du skal så forøge eller nedsætte
dine angivelser under træningsintensitet og udføre testen igen.

Hvis alderen er under 17 år eller der mangler personlig data,
tilbydes testen ikke, og der vises “IPN Age<17”.

Health / Power
Hvis du har gennemført IPN testen, bliver der lavet 24 trænings-
enheder. Der kan vælges mellem 2 træningstyper: Health=sund-
hedstræning eller Power=konditionstræning. Hvis du vil forbedre
din almene fysiske tilstand, skal du vælge “Health”. Hvis du vil
forbedre din fitnesstilstand, skal du vælge “Power”. Der er for-
bundet et RPM-område med de to træningstyper, inden for hvil-
ken du skal træne. Hvis “RPM” og værdien for trædefrekvensen
blinker, skal du træde langsommere eller hurtigere. Du kan se
det på pilene under “RPM”.

Indstilling af træningstiden

Tryk på “SET”: Indstilling af træningstiden (Time)

Indstil tiden med “minus” eller “plus”

Bekræft med „SET“.

1. Før den første IPN-test forslås en tilvænningsfase på 4x30
minutter i løbet af 2 uger. Der anbefales en intensitet, hvor du
føler dig godt tilpas ved en trædefrekvens på 50-60 o/min.

2. Den første test bør ske i udhvilet tilstand og uden akutte hel-
bredsmæssige problemer (der anbefales først at holde en dags
træningspause). Hvilepulsen bør allerede være fundet forinden
ved at beregne middelværdien efter mindst 3 målinger lige efter
at du er vågnet.

3. Efter de 24 træningsenheder eller efter 12 uger får du anbe-
falet at udføre en ny test, for at kontrollere træningens intensitet.
Til dette bør hvilepulsen findes på ny efter de ovenfor beskrevne
regler og de ovenfor angivne oplysninger bør overholdes.

4. Efter de 24 enheder eller efter en ny test får du en ny blok
med 24 enheder.

5. Hvis der skiftes mellem sundheds- og konditionstræning,
tages der ikke længere hensyn til de allerede udførte trænings-
enheder.

Bemærkning:

Bemærk:

=>=>



Generelle regler:
Der anbefales 2 enheder/uge til sundhedstræningen. 
Der anbefales 3 enheder/uge til udholdenhedstræningen.

Der bør – hvis det er muligt – aldrig holdes mere end 7 dages
pause mellem enhederne. Der bør dog mindst være 1 dags
pause mellem enhederne eller ikke udføres mere end 5 enheder
pr. uge.

Efter sygdom eller manglende træning i op til 3 uger fortsætter
du træningsblokken, der hvor du kom til. Ved manglende træ-
ning i mere end 3 uger anbefales det at tage en ny test.
Personer, som tager en ß-blokker, får ikke noget ud af testen og
anbefales ikke!

En alder under 17 år er ikke tilladt.

Træningsfunktioner
Segmentskift under træningen
Ændring: manuelt
Med “PROGRAM” skifter displayet mellem de forskellige vær-
dier: Time / RPM / Speed / Dist. / Power / Energy / Pulse /
(Profil) / Time ...
Ændring: automatisk (SCAN)
Hold “PROGRAM”- tasten nede indtil “SCAN”-symbolet vises i
displayet. Visningen af de forskellige segmenter skifter hvert 5.
sekund. SCAN-funktionen afsluttes ved at trykke endnu en gang
på “PROGRAM”-, RECOVERY-tasten eller afbrydelse af trænin-
gen..

Ændring af belastningsprofilen
Hvis belastningen ændres i løbet af programforløbet, virker ændrin-
gen fra den blinkende kolonne mod højre. Kolonnerne til venstre for
den viser de opnåede belastningsværdier og forbliver uændrede.

Skifte mellem RPMuafhængig til RPMafhængig
træning
Denne funktion er afhængig af modellen.
Tryk på “SET”, mens du træner. Der skiftes fra RPM-afhængig til
RPM-uafhængig træning.
Display: begge piler under “RPM”
Ved at trykke igen på “SET” skifter du tilbage til RPM-afhængig
træning.

Skift fra RPM-afhængig til RPM-uafhængig træning er kun mulig
i programmerne “Count Up” og “Count Down”. Hvis træningen
afbrydes, skiftes der tilbage til RPM-uafhængig træning.

Afbrydelse eller afslutning af træningen
Ved færre end 10 pedalomdrejninger/min eller ved at trykke
på “RECOVERY” registrerer elektronikken, at træningen
afbrydes. De opnåede træningsdata vises. Hastighed, belast-
ning, omdrejninger og puls vises som gennemsnitsværdier med
et Ø -symbol.
Med “plus” eller “minus” skiftes til den aktuelle visning.
Træningsdataene vises i 10 minutter. Hvis du i dette tidsrum
hverken trykker på nogle af tasterne eller træner, går elektronik-
ken i standby.

Genoptage træningen efter en pause
Hvis du fortsætter med at træne i løbet af 10 minutter fortsætter
op- eller nedtællingen fra de sidste værdier.

Bemærk:

> > >

> > >

> > >

Trænings og betjeningsvejledning
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Recovery – funktion

Måling af restitutionspuls
Tryk på “RECOVERY”, når du er færdig med at træne.

Computeren måler din puls ved at tælle tilbage fra 60 sekunder.

Hvis du trykker på “RECOVERY”, gemmes den aktuelle pulsvær
di under “RPM”; under “SPEED” gemmes pulsværdien efter 60
sekunder. Under “Power” vises forskellen mellem begge værdier.
Deraf beregnes en fitnesskarakter (eksempel F 1.1). Displayvis
ningen forsvinder efter 20 sekunder.

Med “RECOVERY” eller “RESET” afbrydes funktionen. Hvis der i
starten eller i slutningen af den tilbageløbende tid ikke registre
res nogen puls, vises en fejlmelding.

.

Trafiklysfunktionen HRL = Heart Rate Light
Farver og betydning

Funktionen vises med 3 farver: blå, grøn og rød. For nemt at kun aflæse pulsresultaterne, er farverne som følger :

Rød baggrundsbelysning (Color=2)

Træningspulskontrollen er aktiv.

Pulsen er kommet over den overvågede træningspulszone (+11 pulsslag) (analogt med HI-pilen) .

Hvis maksimalpulskontrollen er aktiv, er maksimalpulsen overskredet.(analog med MAXPULSE-visningen)

Grøn baggrundsbelysning (Color=3)

Træningspulskontrollen er aktiv, og der trænes.

Pulsen har nået træningspulsen og bliver inden for pulskontrolzonen ( –/+ 10 slag)

Blå baggrundsbelysning (Color=4)

Træningspulskontrollen er aktiv, og der trænes

Pulsen er kommet under den overvågede træningspulszone (-11 pulsslag) (analogt med LO-pilen).

SJ
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Overskridelse

Værdi / indtastning % MAX

Maksimal puls  80210 4 +1 +1 +1

FRA (Off)

Målpuls Fedtforbrænding  65%
eller fitness 75% 4 +11 –11*

eller manuelt 4090%

Målpuls 40200 +11 –11*

*Bemærk: vises kun, når målpulsen er nået 1x

}

Visning ved pulsfænomener
Ved underskridelse af den indstillede træ
ningspuls (11 slag) vises symbolet "LO".

Ved overskridelse (+11 slag) vises symbo
let "HI".

Ved overskridelsen af den maksimale puls
blinker " HI" – pilen, og "MAX" vises.

Hvis “Alarmtone ved maksimalpulsover
skridelse” er aktiveret under individuelle
indstillinger (side 158), fremkommer der
desuden lyde.
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Trænings og betjeningsvejledning

Generelle oplysninger

Systemlyde 

Tænde
Der høres en kortvarig lyd ved segmenttest, når der tændes.

Programslut
Ved programslut (profilprogrammer, Countdown) høres en kort
varig lyd.

Overskridelse af maksimalpuls
Hvis den indstillede maksimalpuls overskrides med et pulsslag,
høres 2 kortvarige lyde hvert 5. sekund.

Fejludlæsning
Ved fejl, f.eks. hvis Recovery ikke kan udføres uden pulssignal,
høres 3 kortvarige lyde.

Tænd sluk af automatisk Scan  funktion
Ved aktivering og deaktivering af den automatiske Scan – funk
tion høres en kortvarig lyd

Recovery
Svingmassen opbremses automatisk i funktionen. Fortsat træning
er uhensigtsmæssig.

Beregning af fitnesskarakter (F):

Karakter (F) = 6.0 – ( 10 x (P1–P2))
2

P1

P1 = Belastningspuls,  P2 = Hvilepuls

F1.0 = super F6.0 = utilfredsstillende

Omstilling tid/distance
Ved programmerne 16 kan profilen omstilles pr. spalte i indstil
lingerne fra tidsmodus (1 minut) til distancemodus  (400 meter
eller 0,2 mil). Crossergometer: (200 meter eller 0,1 mil)

Profilvisning ved træning
I starten blinker den første spalte. Efter udløbet vandrer den
videre mod højre.

Ved profiler med over 30 minutter til midten (spalte 15). I dette
tilfælde forskydes profilen fra højre mod venstre. Vises profilslut
i sidste spalte (spalte 30), vandrer den blinkende spalte videre
mod højre indtil programslut.

Hastighedsuafhængig drift

(konstant ydelse)
Den elektromagnetiske hvirvelstrømsbremse regulerer bremsemo
mentet ved skiftende pedalomdrejning til den indstillede ydelse.

Pile op/ned

(hastighedsuafhængig drift)
Hvis en ydelse ikke kan opnås med omdrejningstallet (f.eks.
400 watt ved 50 pedalomdrejninger), opfordrer op eller ned
pilen til at træde hurtigere eller langsommere i pedalerne.

Beregning af gennemsnitsværdi
Gennemsnitsværdien beregnes pr. træningsenhed.

Oplysninger om pulsmåling
Pulsberegningen starter, når hjertet i displayet blinker i takt med
dit pulsslag.

Med øreclips
Pulssensoren arbejder med infrarødt lys. Den måler de forand
ringer, der opstår ved, at pulsen tillader, at en vis mængde lys
passerer. Inden pulssensoren sættes fast på øret, gnides det
kraftigt ca. 10 gange for at få gang i blodcirkulationen. 

Undgå støjimpulser.
• Sæt clipsen på, så den sidder godt fast i øreflippen. Prøv dig

frem, til den sidder på det bedste sted (hjertesymbolet blinker
uden afbrydelse).

• Undgå at træne i for stærkt lys, da målingerne kan forstyrres
af f.eks. neonlys, halogenlys, spotlights eller sollys.

• For at undgå vibrationer i sensor eller kabel bør kablet sæt
tes fast på tøjet eller endnu bedre på et pandebånd ved
hjælp af en clips.

Med brystbælte (tilbehør)
Er ikke altid inkluderet i leveringsomfanget. Det fås i specialforr
etninger.

POLARbrystbælte T34 uden modtager fås som tilbehør (art.nr.
67002000).

Med håndpuls
Håndsensorerne registrerer en min. spænding fremkaldt ved
kontraktion af hjertet, og dette fortolkes af elektronikken 

• Hold altid begge hænder fast på kontaktfladerne

• Undgå at omslutte dem i ryk 

• Hold hænderne stille og undgå kontraktioner og gnidning
på kontaktfladerne.

Driftsforstyrrelser på træningscomputeren
Tryk på Reset –tasten

Oplysninger om interface
Træningsprogrammet “KETTLER World Tours“, Art.Nr. 7926
800, som du kan købe hos din forhandler, gør det muligt at
styre denne KETTLERmaskine med en PC/notebook via interfa
cet. På vores hjemmeside
http://www.kettlersport.net/sport/service/softwarefuertrai
ningsgeraete.html kan du finde oplysninger om yderligere
muligheder og softwareupdates  (firmware) til denne maskine.

Træningsvejledning
Inden for sportsmedicin og træningsvidenskab udnyttes cykeler
geometrien til bl.a. at kontrollere funktionsevnen af hjerte, kreds
løb og åndesystem.

Om træningen har givet den ønskede effekt efter nogle uger,
kan du konstatere på følgende måde:

1. Du kan udføre en bestemt udholdenhedstræning med lavere
hjerte/kredsløbsydelse end tidligere

2. Du kan udføre en bestemt udholdenhedstræning med samme
hjertekredsløbsydelse over længere tid.

3. Du bliver hurtigere frisk igen i forhold til tidligere efter at
have udført en bestemt udholdenhedstræning.

Vejledende værdier for udholdenhedstræning
Maksimalpuls: Maksimal belastning betyder, at den individuelle
maksimalpuls er nået. Den maks. opnåelige hjertefrekvens
afhænger af alderen. 

Her gælder tommelfingerreglen: Den maksimale hjertefrekvens
pr. minut svarer til 220 pulsslag minus alder.

Eksempel: Alder 50 år > 220 – 50 = 170 puls/min.
Vægt: Vægten er et andet kriterium til fastsættelse af optimale
træningsspecifikationer. Den teoretiske værdi for belastning er 3
watt/kg for mænd og for kvinder 2,5 watt/kg kropsvægt. Der
skal desuden tages hensyn til, at ydeevnen aftager fra og med
det fyldte 30. år, for mænd ca. 1% og for kvinder 0.8% pr. år.

Eksempel: Mand; 50 år; vægt 75 kg

> 220 – 50 = 170 puls/min. maksimalpuls
> 3 watt x 75 kg = 225 watt
> Minus “aldersrabat” (20% af 225 = 45 watt)
> 225 – 45 = 180 watt (teoretisk værdi ved belastning)
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på 16,7% til opnåelse af den mekaniske ydelse. De øvrige
83,3% omsætter kroppen i varme.

Fedtforbrænding(s)puls
Beregnet værdi af: 65% af maxpuls 

Fitnesspuls
Beregnet værdi af: 75% af maxpuls 

Glossar 
En samling af forklaringsforsøg.

HIsymbol
Vises “HI”, er en målpuls 11 slag for høj. Blinker HI, er maxpul
sen overskredet.

LOsymbol
Vises “LO”, er målpulsen 11 slag for lav.

Manuelt –
Beregnet værdi af: 40 – 90% af maxpuls 

Maxpuls(e)
Beregnet værdi af 220 minus alder 

Menu
Visning, hvor værdier skal indtastes eller vælges.

Power
Aktuel værdi af mekanisk (bremse) ydelse i watt, der forvandler
træningsapparatet til varme.

Profiler
I punktfeltet vist ændring af ydelser over tid eller distance.

Programmer 
Træningsmuligheder, der kræver manuelle eller programafhæn
gige ydelser eller målpulse.

Procentskala
Sammenligningsvisning mellem aktuel ydelse og Maxpower
(400/600W).

Punktfelt
Visningsområde med 30 x 16 punkter til visning af træningspro
filer og tekst og værdivisninger.

Puls
Registrering af hjerteslag pr. minut

Recovery
Måling af hvilepuls efter endt træning. Afvigelsen beregnes ud
fra begyndelses og slutpulsen i et minut, og der gives en fitnes
skarakter. Ved samme træning er en forbedring af denne karak
ter et tegn på bedre kondition.

Reset
Sletning af visningsindhold og genstart af visning.

Interface
Til udveksling af data med en PC via KETTLERsoftware.

Styring
Elektronikken regulerer ydelsen eller pulsen til manuelt indtaste
de eller forindstillede værdier. 

Målpuls
Manuel eller programbestemt pulsværdi, der skal opnås.

Belastningsintensitet
Belastningspuls: Den optimale belastningsintensitet opnås ved
65–75% (jf. diagram) af den individuelle hjertekredsløbsydelse.
Denne værdi varierer, hvilket afhænger af alderen.

Belastningsomfang

Varigheden af en træningsenhed og hyppigheden af
denne pr. uge: 
Det optimale belastningsomfang er, når 65–75% af den indivi
duelle hjertekredsløbsydelse opnås over en længere periode. 

Tommelfingerregel:

Wattydelsen bør du vælge således, at du kan klare muskelbe
lastningen over længere tid. 

Højere ydelser (watt) bør opnås i forbindelse med en højere
trædefrekvens. En for lav trædefrekvens på under 60 UPM med
fører en betonet statisk belastning af muskulaturen og dermed
førtidig træthed. 

WarmUp
I begyndelsen af hver træningsenhed bør du varme op og cykle
dig varm 35 minutter med langsomt stigende belastning for at
“sætte skub” i dit hjerte/kredsløb og din muskulatur.

CoolDown
Den såkaldte “afvarmning” er lige så vigtig. Hver gang efter
træning (efter/uden Recovery) bør du cykle videre ca. 23
minutter med lav modstand.

Belastningen af din fortsatte udholdenhedstræning bør princi
pielt først øges over belastningsomfanget. I stedet for 10 minut
ter trænes der f.eks. 20 minutter om dagen, og i stedet for 2
gange om ugen trænes 3 gange. Foruden den individuelle plan
lægning af din udholdenhedstræning har du også mulighed for
at benytte træningsprogrammerne i træningscomputeren (jf. side
9f).

Glossar

Alder
Indtastning til beregning af maksimalpuls.

Dimension
Enheder til visning af km/time eller mph, Kjoule eller kcal, timer
(h) og ydelse (watt)

Energi (real.)
Beregner energiomsætningen i kroppen med en virkningsgrad

Træningsintensitet Træningstid 

dagligt 10 min
23 gange om ugen 2030 min
12 gange om ugen 3060 min

Pulsdiagramm
Fitness og Fedtforbrænding
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Fedforbrænding Puls

90

(65% Max.Puls)

Fitness Puls
(75% Max.Puls)

Maximalpuls
(220 – alder)



18

DK

Trænings skema

P1 P2 Tid Distance F i t n e s s 
Dato Restitutionspuls Belastningspuls Hvilepuls Belastningstrin (min.) (km) Energiforbrug karakter


