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Sikkerhedsanvisninger

Tag for din egen sikkerheds skyld hensyn til følgende
punkter: 

• Træningsapparatet skal opstilles på en dertil egnet fast over-
flade.

• 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 omgå-
ende. 
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.

Sikkerhedsoplysninger:

• Spørg din læge til råds, før du begynder  at  træne  med
maskinen. Lægens vurdering bør ligge til grund for opbyg-
ningen af dit træningsprogram. Forkert eller for meget træ-
ning kan føre til sundhedsmæssige skader.

• Hjertefrekvensovervågningssystemer kan være upræcise. For
meget træning kan føre til alvorlige, sundhedsmæssige ska-
der eller kan være livsfarligt. Hvis du bliver svimmel eller
føler dig utilpas, så stands straks træningen.
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Kortfattet beskrivelse
Elektronikken har et visningsområde (display) med variable sym-
boler og grafik og et funktionsområde med knapper.

Visningsområde

Display

Funktionsområde

Taster

Kortfattet vejledning

Funktionsområde

De fire taster forklares kort herunder.

(tryk kort)

Med denne funktionstast hentes indstillinger frem.  

De indstillede specifikationer overtages.

Reset (hold tasten inde)

Den aktuelle visning slettes for genstart. 

Plus +/Minus – 

Ved brug af disse funktionstaster ændres værdierne i de
forskellige menuer, inden træningen startes.

• holdes tasten inde > hurtig skift af værdierne

• trykkes der samtidigt på “Plus +” og “Minus –”:

Indstilling af værdier springer til Fra (OFF)

> RECOVERY

Med denne funktionstaste startes restitutionspulsfunktionen.

Måling af puls

Pulsen måles med håndpulssensorer, tilkobles bag på dis-
playet. 
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Kort vejledning
Visningsområde/display

Visningsområdet giver oplysninger om de forskellige funktioner.

Distance
Total distance (sum)

fra opstart af apparatet eller reset af dis-
play

Puls

Værdi 0,00 – 99,99

Hastighed

Værdi 0 – 99,9

Visning af gennemsnitsværdi

ved træningspause

Pulsvisning

40 – 199 [1/min]
Hjertesymbol

(blinker i takt med hjertets slag)

Værdi: 0:00 – 99:59

Træningstid
Total træningstid (h) fra opstart af
apparatet eller reset af display

Tilbagetælling af tiden

ved Recovery Check

Energiforbrug
i kcal eller kJoule

Visning i miles eller km

Visning i mph eller km/h

Restitutionspulsfunktion

Fitness Score > Fitnesskarakter

Værdi 0 - 9999
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Trædefrekvens (rpm)

Batteriniveau Batteriniveau er for lavt til
måling af puls.

Skift batteri.

Total træningstid og total træ-
ningsdistance samt forudindstil-
linger går tabt ved skift af batte-
ri. 

Pedalomdrejningerne i denne vejledning henviser til hjemmetræ-
nere

60 rpm = 21,3 km/h = 13,3 mph. 

Ved crosstrainere er forholdet anderledes

60 rpm = 9,5 km/h = 5,9 mph.

14 - 199 rpm

14 - 118 rpm

Visning af gennemsnitsværdi ved
træningspause

Visningen kcal eller kJoule og miles eller km er indstillet med sky-
detaster på bagsiden. Ændringer foretages ved at trykke reset-
tasten. 
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Quickstart (for at lære træningsapparatet at
kende)
Uden særlige indstillinger

• Tryk på en tast

Display:

• Alle segmenter vises kort. (Segmenttest)

• Total antal timer og kilometer vises kort.

Derefter skifter displayet til “Træningsberedskab”

Træningsberedskab

Display:

• Alle områder viser “0” undtagen puls (hvis pulsregistre-
ring er aktiveret)

Træningen begyndes ved at træde i pedalerne

Træningsstart

Display:

• Pedalomdrejninger, distance, hastighed, energi og tid
tælles opad. 

• Puls (hvis pulsregistrering er aktiveret)

Indstilling af modstand:

• Drej til højre for at øge modstanden, drej til venstre for
at mindske modstanden. 

Træningsafbrydelse/-slut

Hvis træningen afbrydes eller afsluttes, vil gennemsnitsvær-
dierne for den sidste træningsenhed blive vist med Ø-sym-
bolet.

Display:

• Gennemsnitsværdier (Ø):

pedalomdrejninger og hastighed

• Totalværdier

energi, distance og tid

• Aktuel puls (hvis pulsregistrering er aktiveret)

Standby

Træningsapparatet skifter til hvilemodus 4 minutter efter
endt træning. 

Tryk på en hvilken som helst tast; displayet genstarter med
segmenttest, visning af total antal timer, total antal kilome-
ter og træningsberedskab.
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Træning

1. Træning uden forudindstillinger

• Tryk på en hvilken som helst tast

og / eller

• Start med at cykle (som i quickstart)

2. Træning med forudindstillinger

Display: “Træningsberedskab”

• Tryk “ ”: Forudindstillingsområde

Indstilling af tid (min)

• Indtast værdier ved brug af “Plus +” eller “Minus –”
(f.eks. 30:00)

Bekræft med “ ”.

Display: næste menu ”DISTANCE”

Indstilling af distance (miles eller km)

• Indtast værdier ved brug af “Plus +” eller “Minus –”
(f.eks. 7,5)

Bekræft med “ ”.

Display: næste menu “ENERGI”

Indstilling af energi (kcal eller KJoule)

• Indtast værdier ved brug af “Plus +” eller “Minus –”
(f.eks. 780)

Bekræft med “ ”.

Bemærk:
Indstillingerne gemmes.

• Start med at cykle

De indstillede værdier tælles nedad. 

Træningsafbrydelse eller træningsslut

Ved færre end 14 pedalomdrejninger/min. registrerer
elektronikken en afbrydelse af træningen. Omdrejninger
og hastighed vises som gennemsnitsværdier med Ø-sym-
bolet.

Træningsspecifikationerne vises i 4 minutter. Hvis der ikke
trykkes på nogen tast eller trænes i løbet af denne tid, skif-
ter elektronikken til standby.

Genoptagelse af træningen

Hvis træningen genoptages inden for 4 minutter, tælles de
sidste værdier videre opad eller nedad. 
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Generelle oplysninger
Systemlyde 

Tænde

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

Forudindstillinger

Når man når de forudindstillede værdier for tid, distance og
KJoule/kcal lyder der et kort bip.

Overskridelse af den maksimale puls

Hvis den indstillede maks. puls overskrides med et pulsslag,
lyder der på det tidspunkt 2 korte bip.

Recovery
Beregning af fitnesskarakter (F):

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

P1

P1 Belastningspuls, P2 Hvilepuls

F1.0 super F6.0 utilfredsstillende

Beregning af gennemsnitsværdier
Gennemsnitsværdierne beregnes af allerede tilbagelagte træ-
ningsenheder indtil man trykker på Reset eller Pause.

RECOVERY funktion 

Måling af restitutionspuls

Tryk > RECOVERY efter afsluttet træning.

Display

• Recovery Check

Elektronikken måler pulsen i 60 sekunder, der tælles nedad.
Under energi vises belastningspulsen (P1).

Display

• Fitness Score

Efter tilbagetælling af tiden vises fitnesskarakteren under Fitness
Score (i eksemplet 3,3).

Visningen udblændes efter 20 sekunder.

> RECOVERY afbryder restitutionspulsfunktionen eller vis-
ning af fitnesskarakteren.

Hvis der ikke måles nogen puls, vises fejlmeldingen “Err”. Vis-
ningen udblændes efter 5 sekunder.
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Belastningsomfang

Varigheden af en træningsenhed og hyppigheden af denne pr.
uge: 

Det optimale belastningsomfang er, når 65–75% af den indivi-
duelle hjerte-kredsløbsydelse opnås over en længere periode. 

Tommelfingerregel:

Nybegynderne bør ikke starte med træningsenheder på 30-60
minutter. 

Nybegyndertræning kan opbygges intervalagtigt de første 4
uger:

Forud og efter hver træning anbefales det at lave nogle gymna-
stiske øvelser i ca. 5 minutter til opvarmning og cool-down. Det
anbefales kun at træne hver anden dag, hvis du senere vælger
at træne 3 gange om ugen i 20-30 minutter. Ellers er der intet
der taler imod en daglig træning.

Træningsintensitet Omfanget af en træningsenhed

3 gange om ugen 2 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning

3 gange om ugen 3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning

3 gange om ugen 4 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning

3 gange om ugen 5 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
4 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
4 minutters træning

Uge 4

Uge 3

Uge 2

Uge 1

Træningsintensitet Træningstid 

dagligt 10 min
2-3 gange om ugen 20-30 min
1-2 gange om ugen 30-60 min

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

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.

Fejl eller forkerte visninger

Efter indsættelse af batterier, og i lidelser eller falske aflæsnin-

ger trykke på knappen „ “ i længere tid (Reset).

Batteriskift
Ses visningen i displayet kun meget svagt, skal der sættes nye
batterier i computeren. De sidste træningsværdier går tabt. Klok-
keslættet skal indstilles igen.  

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
hjerte-kredsløbsydelse 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.

Belastningsintensitet

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

Pulsdiagramm
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