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VELKOMMEN 

En virkelig god beslutning! 

Du har truffet et godt valg. En holdning, der deles af alle vores eksperter på KETTLERs sports-
hold, og som gælder alle KETTLERs kvalitetsprodukter. Det er naturligvis helt naturligt, og er 
sådan det skal være. Og det er der selvfølgelig rigtigt gode grunde til ;-) - for vores holdning til 
KETTLERs produkter hviler på et stærkt fundament, som er kendetegnet ved:

 · næsten 70 års erfaring inden for aluminiums- og plastfremstilling
 · egen konstruktion og udvikling
 · egen produktion og kvalitetssikring
 · omhyggeligt udvalgte og kvalitetstestede materialer
 · en netværksbaseret forskning i samarbejde med kendte institutter

Mange af vores produkter laves fra A til Z i vores egen interne produktionskæde. Medarbejder-
ne i værkstederne har ofte arbejdet sammen i mange år. De er teknisk velfunderede 
og uddannet til at teste og kontrollere egne produktionstrin.

Nu sker det – giv den gas, bliv fan af KETTLER og nå dine 
sportslige mål!

Det ønsker vi af hele vores hjerte 

Dit KETTLER sportsteam
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Start

KNAPPERNES FUNKTION

Træningscomputeren har 3 knapper: Den midterste dreje-tryk-knap og de to knapper på højre og 
venstre side af panelet. Følgende knapfunktioner er fordelt på disse knapper: 

Dette vises i menuen

Når displayet tændes vises menuen Her kan 
du indstille bruger- eller enhedsdata, vælge en 
træning eller aflæse dine træningsresultater.

1 Tryk på dreje-trykknappen
Ved at trykke på den midterste knap, bekræf-
ter du det valgte element, og går ind i det 
valgte menupunkt eller den valgte træning.

2 Drej på dreje-tryk-knappen
Skift markeringen i den respektive menu. Det 
halvrunde display nederst på skærmen viser 
flere valgmuligheder.

3 Venstre knap
Går tilbage til det overordnede menupunkt. 
Eventuelle ændringer gemmes ikke.

4 Højre knap
Kalder tilhørende oplysninger frem. Betyd-
ningen af menupunktet uddybes nærmere.

Sluk for displayet
Efter 4 minutters inaktivitet eller ved at trykke 
længe på den venstre knap slukkes displayet.

I træningsvisningen

Når du har valgt en træning, kommer du til 
træningsvisning. Den rummer alle dine vigtige 
træningsparametre og din træningsprofil.

Ved at trykke på den midterste knap, kan du 
skifte mellem træningstilstandene AUTO og 
MANU. Denne funktion er ikke tilgængelig for 
alle træningerne.

Skift watt-målværdi, modstand eller målhjerte-
frekvens i profiltræningen.

Stop træningen og begynd restitutionspuls-
målingen. Vend tilbage til træningen ved at 
trykke igen.

Viser de gennemsnitlige værdier. Når du tryk-
ker på knappen, vises de gennemsnitlige vær-
dier i et par sekunder.

3 4

1

2
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START-MENUEN 

Udvalg af brugere.

Når enheden starter vises der en kort hilsen i startmenuen. I denne menu vælger du først den 
bruger, hvis konto skal bruges under træningen. Derudover kan du oprette en ny bruger og vælge 
brugernes generelle standardindstillinger under punktet "enhedsindstillinger".

Oversigt over menupunkter (fra venstre mod højre):

1 Enhedsindstillinger
Under dette menupunkt kan du stille alle brugernes generelle enhedsindstillinger 
(f.eks. ændre enhedens sprog, skifte måleenheden, osv.).

2 Gæstebrugere
En gæstebruger er en forudindstillet brugerprofil. Den giver mulighed for at træne 
uden forudgående indstilling. Der gemmes ikke nogen træningsresultater i gæste-
bruger-profilen. Man kan heller ikke foretage nogen personlige indstillinger.

3 Individuelt oprettet bruger (angivet med navn)
Til højre for gæstebrugeren ses op til 4 individuelt indstillede brugere. De er udfor-
met som personlige konti til personer, der træner regelmæssigt. På en konto, kan 
man foretage personlige indstillinger og gemme personlige træningsresultater.

4 Opret nye brugere
I denne menu kan du oprette en ny individuel bruger. Når dette menupunkt vælges, 
spørges der efter navn, køn, alder, højde og vægt. Desuden kan brugeren vælge et 
profilansigt. Til sidst føjes den nye bruger til startmenuen. 

Startmenuen

3

4

1

2
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OPRET BRUGER 

Det er helt lige til.

Vælg det højre ikonbillede "Opret ny bruger" i startmenuen og bekræft valget ved at trykke på 
dreje-tryk-knappen.

1. trin: Indtast navn
Nu bliver du spurgt om dit navn. Indtast navnet bogstav for bogstav og færdiggør indtastningen 
ved at trykke på fluebenet i cirklen. Hvis indtastningen er forkert, kan du gå et bogstav tilbage 
med den venstre knap.

2. trin: Indtast data 
Besvar også de efterfølgende spørgsmål om alder, køn, kropsstørrelse og vægt. Disse data er 
vigtige for den nøjagtige beregning af træningsværdier og pulsområder.

Tip: Brugeren kan stadig ændre alle personlige oplysninger efter indstillingen. Dette gøres i 
brugermenuen under de personlige indstillinger.

3. trin: Vælg profilbillede
Endelig skal du vælge et profilbillede. Du finder fremover profilbilledet i startmenuen, hvor det 
fungerer som et kendetegn for din personlige brugerprofil. Det følger dig altid under din træning 
fremover.

4. trin: Afslut
Når du har valgt et profilbillede, er indstillingen af din personlige brugerprofil færdig, og du går 
tilbage til startmenuen 

Bemærk: Du kan oprette op til fire individuelt indstillede brugere. Når alle fire brugere er 
oprettet, skjules ikonet "Opret ny bruger". I dette tilfælde skal en individuel bruger slettes, før 
en anden bruger kan oprettes.



START | KETTLER

DANSK 7

BRUGERMENU

Dit personlige område.

Når du har valgt en individuel bruger, kommer du ind i den persons brugermenu. Her drejer 
næsten alt sig om den personlige træning. Gæstebrugerens brugermenu indeholder kun de tre 
elementer til højre.

Oversigt over menupunkter (fra venstre mod højre):

1 Personlige indstillinger
I denne menu kan du foretage alle brugerspecifikke indstillinger (f.eks. ændre al-
der). Ændringerne i denne menu har ingen indvirkning på de andre brugeres data.

2 Mine resultater
Under "Mine resultater" kan du aflæse den samlede personlige præstation,  
og resultatet af den seneste træning.

3 Min seneste træning
Når du vælger dette menupunkt, kommer du direkte til den seneste påbegyndte 
træning Dette menupunkt er altid forvalgt, når du kommer ind i brugermenuen. Den 
seneste træning er således kun et klik væk. Gæsten starter altid i quickstart / fri 
træning.

4 Min træningsliste
Alle træninger gemmes på enheden på den underliggende liste. De forskellige 
former for træning er beskrevet i kapitlet "Træning" på de følgende sider.

5 Træningskonfigurator
Ved hjælp af træningskonfiguratoren kan du let oprette en ny, individuel træning  
i fire successive trin. Se mere detaljerede oplysninger i kapitlet "Træningskonfigura-
tor" på side 16.

Brugermenuen

3

4

1 5

2
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Træning

JEG ØNSKER...

Challenge training s. 12
Vær med i en konkurrence. Træn mod din bedste 
tid og kryds målstregen først.

KETTMAPS s.19
App'en gør det muligt at: træne hjemme i stuen –  
og på verdens smukkeste ruter

KETTLER WORLD TOURS s. 19
Computersoftwaren med video-realistiske ruter 
og spændende online-løb.

Fri træning / Quickstart s. 12
Start træningen uden forudgående indstillinger. 

en træning, der passer præcist til mig!

Der er mange gode grunde til konditi-
onstræning – og endnu flere trænings-
koncepter. Der kan man nemt miste over-
blikket. På denne dobbeltside viser vi de 
træninger, der er er mest effektive for dine 
træningsmål. 

Jeg vil have følelsen 
af konkurrence

Jeg vil i gang med 
det samme

1

2

2

3

4

5

1
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30 min. Kondition s. 14
30 minutters træning i konditionszonen. Pro-
grammet tilpasser sig din puls.

IPN coaching s. 13
Lad dig coache af vores træner i enheden. Du 
får en skræddersyet træning.

Træning i den grønne zone s. 14
Skærmen lyser grønt, når du træner i fedtforbræn-
dingszonen. Pulsens trafiklysfunktion giver dig 
overblikket.

HIT træning s. 12
Turboen til din træning. 5 højintensive interval-
ler, der styrker dit hjerte-kar-system og stimulerer 
fedtforbrændingen.

IPN coaching s. 13
Lad dig coache af en enhedens indbyggede  
trænere. Så får du en individuel træning.

30 min. Fedtforbrænding s. 14
30 minutters træning i fedtforbrændingszonen. 
Programmet tilpasser sig din puls.

Træning i det gule område s. 14
Når skærmen lyser gult, træner du i konditions-
zonen. Pulsens trafiklysfunktion giver dig over-
blikket.

HIT-træning s. 12
Turboen til din træning. 5 ekstremt intensive inter-
valniveauer, der styrker dit hjerte-kar-system og 
stimulerer fedtforbrændingen.

IPN coaching s. 13
Lad dig coache af vores træner i enheden. Du 
får en skræddersyet træning.

Jeg ønsker en 
personlig træning

Jeg vil gerne forbedre 
min kondition

Jeg vil gerne tabe 
et par kilo

3

4

5
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SKÆRMBILLEDET TRÆNING

Få alle de vigtige træningsværdier på et øjeblik.

Når du vælger træning skifter skærmen til træningsvisning. Det giver dig de følgende oplysninger:

1 Informationsfeltet i det øverste venstre hjørne
Her finder du grundlæggende oplysninger om træningen. Aktuelle instruktioner fremhæves med hvidt.

2 Matrix-visning i det øverste højre hjørne:
Matrixen viser træningsprofilen for den pågældende træning. Jo højere de enkelte søjler er, des 
mere intensiv er træningen på træningstidspunktet. Den aktuelle placering vises med de hvide 
søjler. 

3 Træningsområdets værdier
Nedenunder informationsfeltet og træningsprofilens matrix ses træningsområdets oplysninger om 
energiforbrug, tid og afstand. 

Tip: Du kan ændre måleenheder for afstand og energiforbrug. Under "Start-menu > Enheds-
indstillinger > Måleenheder kan du vælge mellem kilometer eller miles. Hver bruger kan ændre 
de personlige indstillinger i sine træningsmenuer mellem kJ og kcal.

4 Træningsintensitets-værdier
Pulsfrekvens (med hjertesymbol), kadence (opm), hastighed (km/t eller mph)
 og antal trådte watt angiver, hvor intenst du træner netop nu. Når du trykker på den højre knap under 
en træning, vises træningens gennemsnitsværdier for de fire måleområder.

1 2

3

4
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PULSLAMPEN

Farvemarkering af pulszoner.

Under træningen placerer træningscomputeren din nuværende puls i en af fem pulszoner. Hver 
pulszone er kendetegnet ved en særlig farve. For mere information om træning og pulszoner,  
se side 14.

TRÆNINGS-TILSTANDE 

Det ægte Kettler-ergometer med MANU og AUTO-tilstande.

AUTO-tilstand (Afhænger ikke af antal omdrejninger)
Når du drejer på dreje-tryk-knappen ændres målet i watt. Ergometeret beregner så, 
ud fra målværdien i watt samt den nuværende kadence, den krævede målværdi for 
bremsemodstanden og ændrer straks denne via en  ændring i kadencen. 

MANU-tilstand (afhænger af omdrejningstal)
Ved MANU modus vælger du en bremsemodstand (eller „et gear“). Modstanden 
bliver da ved med at være konstant uafhængigt af din trådfrekvens. Ydelsen vises i 
watt og svinger ved ændringer af modstandsniveauet eller trådfrekvensen.

90
Watt

� � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � 90
Watt

Bremsemodstand / ”Gear”

Målværdi i watt Kadence Bremsemodstand

Kadence Værdi i watt

+ >

>+
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FRI TRÆNING / QUICKSTART 

Kom i gang uden større indstillinger

Træningsbeskrivelse
Træningen kræver ingen forudgående indstillinger. Når du skruer på den midterste dreje-tryk-
knap justeres bremsemodstanden og dermed intensiteten af træningen. Ved at trykke på dre-
je-tryk-knappen, skifter du mellem AUTO- og MANU-tilstand. Matrix-visningen, gemmer ikke no-
gen træningsprofil. 

CHALLENGE TRÆNING 

Deltag i en konkurrence. Træn mod din egen bedste tid og kryds målstregen først.

Træningsbeskrivelse
Challenge-træningen er et løb over en distance, som du har angivet. Der køres i MANU-tilstand 
med gearskifte. Det er ikke muligt at skifte til AUTO-tilstand. I den øverste højre side, ser du en 
positionsvisning for dig og din virtuelle modstander i stedet for matrix-visningen. Her kan du se, 
hvem der fører.

Under din første challenge-træning kører du mod en virtuel modstander. I de efterfølgende træ-
ninger konkurrerer du mod din sidste eller bedste tid i challenge-træning. Du kan også ændre 
løbsdistancen og starte forfra mod den virtuelle modstander.

HIT TRÆNING

Turbo-træningen for dit hjerte-kar-system.

Sportsvidenskabelig baggrund
Dette 20-minutters program rummer fem intervaller med høj intensitet, der styrker dit hjerte-kar-sy-
stem, forbedrer ilt-optagelsen og sænker blodets lipidniveauer. Hvert eneste træningspas gør 
dermed noget aktivt for din sundhed. Ifølge videnskabelige undersøgelser har en HIT-enhed pr. 
uge en positiv indvirkning på dit hjerte-kar-system. Samtidigt brænder du effektivt mange kalorier 
af. KETTLER anbefaler en træning med en HIT-enhed om ugen, udover din regelmæssige træning.

Bemærk: Før du begynder på HIT-træning, bør du konsultere din læge og spørge, om denne 
træning egner sig til dig.

Træningsbeskrivelse
HIT-træning er en 20-minutters træning, der fokuserer på fem intervaller med høj intensitet. Den 
består af en opvarmning plus 5 intervaller med mellemliggende pauser og en aktiv restitutionsfa-
se ved slutningen af træningen. Under alle træningsfaserne, angiver programmet ikke på forhånd 
nogen intensitetskrav. Under opvarmingen og i pauserne vælger du en komfortabel intensitet, 
der passer til dit konditionsniveau. Du skal selv yde dit personlige præstationsmaksimum under 
intervallerne. Vælg en passende modstand allerede fra starten. 
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Skærmen skifter selv under intervallerne. Du får vist en intervalscore. Intervalscoren beregnes ud 
fra pedal kadencen under intervallet, samt en angivet faktor for den indstillede bremsemodstand. 
Målet er at nå den højest mulige intervalscore i løbet af de 5 intervaller.
Under intervallerne kræves der en konstant bremsemodstand. Derfor kan træningen kun vælges 
i MANU-tilstand.

IPN-COACHING 

Træn efter en plan. IPN-programmet tilbyder skræddersyede 
træningsprogrammer til dit konditionsniveau.

Sportsvidenskabelig baggrund
IPN-program tilbyder en træningsplan, der er skræddersyet til dine personlige træningsmål og dit 
personlige konditionsniveau. Din personlige kondition anslås først i en automatisk konditionstest. 
På grundlag af et testforløb, beregnes der en træningsplan med 24 træningspas, som lægges 
ind i dit program. Når du følger denne træning i de efterfølgende uger, er du sikker på at få en 
ekstremt effektiv motion i forhold til dine træningsmål. Der findes to alternative træningsmål: Det 
ene fokuserer på forbedring af figuren, mens det andet fokuser på forbedring af din kondition. 

Baggrund: Programmet er udviklet i samarbejde med Institut for forebyggelse og efterbe-
handling (Institut für Prävention und Nachsorge), i Køln. IPN-programmets navn stammer fra 
navnet på instituttet.

Træningsbeskrivelse
Før du starter den egentlige træning, skal du først gennemgå konditionstesten. Vælg IPN-coachin-
gen i din brugers træningsliste: Konditionstest. Når du vælger konditionstesten, får du først fem 
spørgsmål om dig, som er relevante for designet af testen. Derefter kommer du til konditionstesten.

Bemærk: I forbindelse med spørgsmålene, vil du blive spurgt om din hvilepuls. Den måles 
efter en hvileperiode uden nogen fysisk indsats. Mål pulsen på en blodåre - helst om morge-
nen, før du står op.

Testen består af maksimalt 5 trin af 3 minutter, hvor effekten øges trin for trin. Dermed øges be-
lastningen fra en moderat til en stadigt mere anstrengende belastning, og det må forventes, at 
din puls øges kontinuerligt. Der bestemmes et mål for pulsværdien ud fra dine personlige data, 
hvis opnåelse har central betydning for testen: Testen slutter ved enden af belastningstrinnet, når 
mål-pulsen overskrides. Vær opmærksom på, at du holder den foreskrevne trådfrekvens under 
testen. På skærmen vises der et testresultat i form af en score ved testens slutning. Denne værdi 
(100 point er det maksimale) kan sammenlignes med senere testresultater og viser udviklingen  
i din personlige kondition.

Bemærk: KETTLER anbefaler brug af et brystbælte under IPN-tester og ved enhver senere 
IPN-træning . 

Derefter udarbejdes din personlige træningsplan, baseret på de registrerede testdata. Når testen 
er slut, kan du vælge mellem forskellige træningsmål: Du kan vælge mellem træningsmål til for-
bedring af figur eller fitness. 
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Bemærk: Yderligere oplysninger om valgmulighederne og den sportsvidenskabelige bag-
grund ses i afsnittet "pulsbaseret træning" i denne vejledning.

Nu er IPN-testfasen afsluttet med succes. I brugerens træningsliste vises den første træning i træ-
ningsplanen under betegnelsen IPM coaching 1/24. Ved at vælge en IPN-træning kan du først 
fastlægge træningens varighed. Den til enhver tid anbefalede trænings varighed for træningsen-
heden er forudindstillet. Afhængig af den tid og motivation, der er til rådighed, kan denne dog 
tilpasses. Når tiden er fastlagt, kan træningen påbegyndes. 

IPN-træningsprogrammet er tilpasset personligt til dig. Under træningen skal du ikke foretage 
nogen indstillinger på computeren. Programmet bedømmer kontinuerligt din puls under trænin-
gen og styrer din træningsintensitet ved automatisk ændring af målværdierne i Watt. Desuden 
anbefales kadenceområder for de enkelte træningsafsnit. Det kan ses på de hvide markeringer i 
intensitetsbåndene oven over kadenceværdien. Alt efter mulighed skal du altid blive i dette angiv-
ne område mellem markørerne. En træning kan bestå af flere moduler med varierende grad af 
intensitet.  Udover intensive faser er der også faser til aktiv hvile. Du kan kende disse hvilefaser 
på de lave målværdier i Watt (fx 25 Watt).

Bemærk: De forskellige træninger i en IPN-træningsplan bygger oven på hinanden. Du skal 
derfor fuldføre en IPN-træning helt, før computeren tilbyder dig det følgende træningspas.

KETTLER anbefaler at træne 2-3 gange pr. uge, så en komplet IPN-træningscyklus kan gennemfø-
res på 8-12 uger. Efter en træningscyklus får du en yderligere test. 
Bemærk: Du kan nulstille en påbegyndt IPN-træningsplan i dine personlige brugerindstillinger.  
I så fald slettes alle tidligere træningspas. Derefter begynder du igen med konditionstesten.

PULSBASERET TRÆNING
Lyt til din puls – den gør din træning effektiv.

Sportsvidenskabelig baggrund
Der findes grundlæggende to energikilder i det menneskelige legeme: Den kan både forbrænde 
fedt og kulhydrater. Under normal fysisk aktivitet og let motion forbrænder kroppen fedt. Når 
anstrengelsen, og dermed også pulsen, stiger, ændrer kroppen forholdet mellem energikilderne 
og forbrænder primært kulhydrater. 
Det gør pulsen til en vigtig indikator: Den fortæller hvilken energikilde, der aktuelt bruges af 
kroppen. Ved træning i de lavere pulsområder, "blå" og "grøn", er kroppen i fedtforbrændingstil-
stand. Ideelt til folk, der gerne vil tabe et par kilo. Ved træning i de øvre pulsområder (gul, orange 
og rød), bruger den primært sine lagre af kulhydrater som energikilde. Træning i disse pulszoner 
stiller krav til hjerte-kar-systemet og forbedrer den fysiske kondition.

Træningsbeskrivelse
KETTLER tilbyder følgende funktioner og træninger med pulsmåling:

1 Pulslampe
Uanset den valgte træning, kan du få vist den aktuelle pulszone via pulslampens 
funktion. Pulslampens funktion ændrer farven på træningens skærmbillede afhængigt 
af pulszonen. Dermed kan du let se, hvilken pulszone du er i. Der bruges følgende farvekoder:
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Pulszonens navn og forudindstillede pulsområde
Pulszone 5 – rød, maksimalt område  91–100%
Pulszone 4 – orange, intens udholdenhed  81–90%
Pulszone 3 – gul, udholdenhed  71–80%
Pulszone 2 – grøn, fedtforbrænding  61–70%
Pulszone 1 – blå, opvarmning / restitution  Op til 60%

Du bør træne i den pulszone, der er mest effektiv i forhold til dine personlige træningsmål. 
 KETTLER anbefaler, du træner i den grønne pulszone for at opnå fedtforbrænding, og i den gule 
zone for at forbedre din udholdenhed. Resultatorienterede atleter bruger hele spektret af pulszo-
ner til at optimere deres træning inden for rammerne af en træningsplan.

Bemærk: Ved leveringen er pulslampen aktiveret. Den maksimale pulsfrekvens beregnes som 
udgangspunkt efter formlen: Maksimal puls = 220 – alder. Hvis du selv har målt dine egne 
pulszoner, fx. i forbindelse med en præstationsmåling, kan du bare indtaste dem i compute-
ren. Du finder denne funktion under Personlige indstillinger > Pulsindstillinger. Her kan du også 
deaktivere pulslampen. 

2 Pulsbaseret træning (HRC træning)
Ved pulsbaseret træning angiver du en mål-puls eller en pulskurve 
for din træning. KETTLERs sportsudstyr regulerer derefter automatisk 
bremsemodstanden, så du opnår værdien for det aktuelle mål og holder den. Denne funktion gør 
træningen i det ønskede pulsinterval mere behagelig. KETTLERs pulsorienterede træninger består af:
1. Træningssessionen 30 min. ”Fatburn” (flammesymbol), hvor pulsmålet ligger i det grønne 
fedtforbrændingsområde
2. Træningssessionen 30 min. ”Fitness”, (æblesymbol), som holdes i det gule udholdenhedsom-
råde.
3. Alle andre forudinstallerede træninger med hjertesymbol.
Derudover kan der oprettes flere træningspas i træningskonfiguratoren. Den sidstnævnte funktion 
forklares i kapitlet "Træningskonfigurator".

Bemærk: Når du begynder den pulsbaserede træning, starter programmet med en forud-
defineret watt-værdi. Afhængigt af dit personlige konditionsniveau, kan pulsmålet opnås for 
hurtigt eller for langsomt. I så fald kan du ændre effektens startværdi i watt under Brugermenu 
> Personlige indstillinger > Pulsindstillinger > Skift HRC startniveau.

Pulsbaseret træning kræver en konstant puls. Pulsmåling via brystbælte giver den bedste måling 
mht. kvalitet og konsistens. KETTLER anbefaler at bruge et brystbælte til alle former for pulsbaseret 
træning. Alternativt kan man måle ved hjælp af puls-sensorer i hånden/hænderne. Disse sensorer 
monteres i den ønskede position på håndtagene – på højre og venstre side af styret. Tag altid 
fat om begge sensorer med normal kraft. Hvis der sker et fald i pulsfrekvensen, blinker hjertet 
på pulsdisplayet. Bemærk, at denne målemetode kan påvirkes af bevægelse, sved eller friktion. 
Hvis der ikke spores noget pulssignal under en pulsbaseret træning, sænkes bremsemodstanden 
til den laveste indstilling.
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TRÆNINGSKONFIGURATOR

Opret selv din personlige ønsketræning – i 4 enkle trin.

Sportsvidenskabelig baggrund
Træningskonfiguratoren giver dig mulighed for at benytte dit eget personlige træningskoncept 
eller din egen personlige træningsplan. 

Træningsbeskrivelse
I brugermenuen til højre finder du træningskonfiguratoren. Når du vælger den, kommer du til den 
4-trins konfigurationsmenu. Summen af dine fire valg skaber din personlige træning. Rækkefølgen 
er som følger:

1. trin: Vælg dit personlige træningsmål
Hvad vil du opnå med træningen? Du kan vælge mellem tre muligheder:

en bestemt tid du vil træne

en bestemt afstand (i miles eller kilometer) du vil tilbagelægge

en specifik energimængde (i kcal eller Kjoule) du vil forbruge

2. trin: Indstil værdien for denne trænings mål
for eksempel 30:00 minutter, 10 km eller 500 kcal

3. trin: Vælg træningstilstanden
Belastningen kan variere under et træningspas. Dette vises grafisk i træningsmatrixen som en træ-
ningsprofil. Betydningen af træningsprofilens forskellige søjler afhænger af træningstilstanden. 
Her får du også tre valgmuligheder:

MANU-tilstand: Søjlernes højde angiver bremsemodstandens størrelse ("gearet").  
Du træner i MANU-tilstand (se Kapitlet "Træningstilstande", s. 11)

AUTO-tilstand: Søjlernes højde angiver hvor mange watt, der trænes med. Du træner 
i AUTO-tilstand (Se Kapitlet "Træningstilstande", s. 11)

Puls-tilstand: Søjlernes højden angiver den pulszone, der arbejdes i. Du træner puls-ba-
seret (Se kapitlet "Pulsbaseret træning", s. 14)
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4. trin: Vælg eller opret din egen træningsprofil
Til slut vælger du i 4. trin den ønskede træningsprofil til din træning. Under en flad træning, æn-
dres målværdien fx. ikke under træningspasset. Andre træningsprofiler byder på alt fra moderate 
til krævende ændringer. 

Når du skruer menuen helt til højre, kan du oprette din egen individuelle profil med 
et par trin mere. 

Bemærk: Profilen bestemmer belastningsområdet under træningspasset. Under træningspas-
set kan du selv vælge, om du ønsker et højt eller lavt intensitetsniveau: Når du skruer på dre-
je-tryk-knappen, kan du forskyde hele profilen op eller ned.

Når du er færdig med konfigurationen, gemmes træningen på listen over træningspas (gælder ikke 
gæstebrugere). Navnet på den konfigurerede træning, der føjes til listen over træningspas, angives 
sådan her:
 · Til venstre for navnet på træningen, ses symbolet for træningstilstanden (AUTO, MANU eller 

PULS), som blev valgt i trin 3. 
 · Navnet på træningen starter med dit personlige træningsmål (fx. 30:00 minutter, 10 km eller 

500 kcal) fra trin 1 og 2. 
 · Endelig følger profilnavnet, der blev bestemt i trin 4.

Bemærk: Der er allerede installeret nogle træningspas med dette navnesystem i trænings-
konfiguratoren. De gør det lettere at komme i gang med træningen, og kan suppleres eller 
erstattes af dine egne konfigurationer. Selve listen over træninger bruger samme system som 
en favoritliste. Det, som du træner regelmæssigt, eller har trænet for nyligt, står øverst. Konfi-
gurationer, der ikke har været brugt længe, glider ned og falder evt. ud af listen. Men fortvivl 
ikke: Hvis der forsvinder en træning, kan den let oprettes i konfiguratoren igen.

Forudkonfigurerede eksempler:

200 kal Flad etape

10 km Vej i dal 

25 km Interval

17 km Pyramide

40 min Alpepas

250 kal Bakkelandskab

20 km I bjerge

25 km Vej i dal
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PROFIL

Disse træningsprofiler tilbyder noget for enhver smag. 

Flad etape
På denne helt flade strækning er der ingen stigningsændringer. Træningen forløber 
gennem den samlede tid med samme træningsbelastning.

Vej i dal
Du kan slappe af, lidt som på en vandresti gennem dalen. Ind i mellem går det lidt 
op og ned ad bakke. Der kommer ingen krævende stigninger.

Bakkelandskab
Der venter en række bakker på denne rute. Moderate stigninger blandes med 
perioder med begrænset belastning.

I bjerge
Denne træningsprofil sender dig op i bjergene. Lange og svedige opstigninger 
stiller krav til din kondition. Når du har besteget bjerget, følger der en knap så 
krævende nedkørsel. 

Alpepas
Bjergpasset er en krævende bjergprofil for virkelige eksperter. Det går stejlt op ad 
bjerget med en kort restitutionsfase på vej mod toppen. Når du har nået toppen, 
falder belastningen kontinuerligt. 

Pyramide
Denne træningsklassiker er virkeligt krævende: Belastningen øges konstant og tilla-
der ingen restitution. Selv når toppen af pyramiden er nået, forbliver belastningen 
stadig høj. 

Interval
En krævende intervaltræning. Her skiftes der konstant mellem belastnings- og resti-
tutionsfaser. Udnyt pauserne til at restituere i. 

Individuel
Du kan gemme din helt personlige tur som individuel profil. Blidt kuperet eller brutal 
og bjergrig – du vælger selv
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NETBASERET TRÆNING

Søg efter en særlig motiverende træning. 

Brug app'en KETTMAPS
Brug KETTMAPS til at indlæse en række realistiske videoruter, der kan 
motivere dig, på din smartphone eller tablet. Der findes allerede mange ruter 
i den gratis basisversion. For et mindre månedligt gebyr, får du fuld adgang til hele 
databasen med mange tusinde ruter. Du kan også overføre dine egne videoruter 
til databasen. Forbindelsen sker enten via Bluetooth eller via frontkameraet på din 
smartphone eller tablet, der kan aflæse din hastighed. Du finder appen i Apple 
Store eller i Google Play Store under KETTMAPS.

Brug af KETTLER WORLD TOURS 
Denne valgfri PC-software er et must for enhver ambitiøs træningsentusiast. 
Softwaren lader dig tegne dine egne ruter på smartphone eller GPS, så du kan 
køre dem igen på 3D-kort via dit KETTLER-udstyr.
Så kan du træne inden for, uanset om det sner, stormer eller regner ude, og opleve 
du er på din helt egen træningsrunde. Du kan også køre på verdens smukkeste 
ruter i video-realistisk kvalitet og besejre det ene eller andet Tour de France-bjerg. 
Ingen grund til bekymring: Også almindelige sportsudøvere kan mindske bremse-
ydelsen for disse bjergetaper, så at selv uøvede nemt kan være med. Derudover 
findes der også en online-tilstand med online-løb, hvor du kan planlægge eller køre 
virtuelle løb mod andre via internetportalen på www.kettlerworldtours.de.
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Flere funktioner

RESTITUTIONS-PULSMÅLING

Hvor hurtigt nedbringer du din puls efter belastning?

Restitutions-pulsmåling er et gennemprøvet værktøj til vurdering af kondition. Jo hurtigere din 
puls falder tilbage til normalen efter en træningsbelastning, des bedre er din kondition. KETTLERs 
restitutions-pulsmåling bedømmer pulsfaldet over en test på et minut, og giver den en karakter. 
(1.0 = meget godt  6.0 = knap så godt).

Du kan starte restitutions-pulsmålingen under træningspasset ved at trykke på den venstre knap. 
Når testen begynder, aflæses og vises den første pulsværdi straks. Samtidigt kører der en nedtæl-
ling på 60 sekunder. Brug denne periode på at restituere – ikke arbejde. Når nedtællingen slutter 
registreres den anden pulsværdi og scoren for restitutions-pulstesten vises.

Testen bør startes ved intens belastning. Undgå at starte restitutions-pulsmålingen ved slutningen 
af et træningspas, da dette kan forfalske resultatet.

MINE RESULTATER

Min personlige træningshukommelse i enheden.

Hvert individuelt oprettede bruger har mulighed for – i brugermenuen under "Mine resultater" –  
at se sine personligt opnåede træningsresultater. 

Du kan hente resultatet af det senest afsluttede træningspas under overskriften "Min 
seneste træning". 

Under menupunktet "Min træningsindsats" samles hele din opnåede træningspræsta-
tion. Ud over værdierne for samlet og gennemsnitlig intensitet, finder du også de 
aktuelle præstationer fra IPN-test, HIT-træning og så videre. 

Under det tredje menupunkt "Nulstil træningsindsats" kan dataene i afsnittet "Min 
træningsindsats"" sættes tilbage til nul. 
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FORBINDELSER PR. BLUETOOTH

Ved forbindelse med brystbælte, tablet eller PC.

Opret forbindelse til brystbælte
Mht. hjertefrekvensovervågning kan du slutte et brystbælte, som er kompatibelt med Bluetooth® 
low energy technology, til KETTLER træningscomputeren. Forbindelsen oprettes under Startmenu 
> Apparatindstillinger > Bluetooth Setup. I Bluetooth Setup skal Bluetooth være tændt i øverste 
linje. Vælg derefter "Brystbælte" i den underliggende linie som aktiv tilstand. Valg og parring af 
brystbæltet foregår i den tredje linie. Når du kommer til denne linje, ser du en liste over allerede 
forbundne og tilgængelige brystbælter Tilgængelige brystbælter er markeret med blåt. Her skal 
du igen vælge det ønskede brystbælte, som parres i den følgende kontekstmenu. Hvis flere bru-
gere, med hver deres brystbælte, benytter sportsudstyret, skal dette altid aktiveres som beskrevet 
ovenfor. 

Bemærk: Træningsapparatet kan kun kobles til brystbælter med en Bluetooth-forbindel-
se.Vær i forbindelse med valg af brystbælte opmærksom på, at det er kompatibelt med                      
Bluetooth low energy technology. Brystbælter med 5 kHz-teknologi (fx Polar T34) kan ikke 
oprette forbindelse.

Opret forbindelse til smartphone, tablet eller computer
KETTLER træningsapparatet kan sluttes til smartphones, tablets eller computere fra Bluetooth v4.0, 
og man kan derved træne med mange forskellige apps eller computersoftwaren KETTLER WORLD 
TOURS. Forbindelsen oprettes under Startmenu > Apparatindstillinger > Bluetooth Setup. 
I Bluetooth Setup skal Bluetooth være tændt i øverste linje. Derudover skal du aktivere "APP/PC" i 
den underliggende linie. Enhedens navn vises nu i tredje linje på dit KETTLER sportudstyr. Når du 
vælger navnet, kan du redigere dette. Den videre kobling sker da vha. Bluetooth setup-funktionen 
på apparatet, som skal tilkobles. Når der er oprettet forbindelse til en smartphone, tablet eller PC, 
vises udstyrets træningsskærm kun i reduceret omfang. 

OBJEKTTILSTAND

Skræddersyede softwarevarianter til brug i offentlige træningslokaler.

Hvis du placerer Kettlers sportudstyr i et offentligt træningslokale, anbefales det du aktiverer ob-
jekttilstanden. Det reducerer alle valgmuligheder mellem funktioner og træningsformer, til dem, 
der er relevante for enkeltstående brug af sportsudstyret (f.eks. for en hotelgæst). Ydermere de-
aktiveres indstillingsmenuerne, således intet kan ændres. I objekttilstanden kan man ikke gemme 
personlige data eller træningsresultater.
 
Aktiver objekttilstanden i startmenuen under enhedsindstillinger. Du vil blive bedt om at trykke på 
alle tre knapper samtidig. Tryk på den samme knap-kombination for eventuelt at vende tilbage 
til normal tilstand. 


