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Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER
Art. No.: 7752-400

Træningsvejledning til 
Fitmaster Axos Multitræner
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FITMASTER multitræner er en alsidig og multifunktionel hjemmetrænings-
maskine til optimal fitnesstræning med vægt på styrketræning. For at 
sikre, at træningen har en gavnlig virkning på dit helbred, vil vi kort 
præsentere dig for nogle regler, som er vigtige at følge:
1  Begyndere bør undgå at træne med for tunge vægte.
2.  I begyndelsen bør du kun bruge vægte, som du kan klare 15 genta-

gelser med uden at trække vejret stødvist.
3.  Sørg for, at din vejrtrækningsrytme er jævn: Ånd ud, når belastnin-

gen presses op (koncentrisk fase), og ånd ind på tilbagevejen (excen-
trisk fase). Undgå stødvis vejrtrækning.

4.  Udfør alle øvelser i et jævnt og roligt tempo og uden rykagtige bevæ-
gelser.

5.  Alle bevægelser bør foretages fuldt ud, så musklerne ikke forkortes. 
Men sørg for at spænde musklerne tilstrækkeligt, når armene er bøje-
de eller strakte, så du ikke belaster leddene.

6.  Vær særligt opmærksom på ryggens stabilitet. Det kan derfor anbefa-
les at du spænder mavemusklerne konstant under træningen.

7.  Tænk altid på, at dine muskler og dit præstationsniveau øges i et hur-
tigere tempo end dine ledbånd, sener og led.

Facit: Gennemfør træningsprogrammet med langsomt stigende belast-
ning. Du bør derfor øge træningen i følgende rækkefølge:
I.  Øgning af træningshyppigheden (antal træningsenheder pr. uge)
II.  Øgning af træningsomfanget (antal sæt pr. øvelse)
III.  Øgning af intensiteten (øgning af vægten)

OBS:

Før du påbegynder træningen, så tal med din læge, så du er sikker 
på, at dit helbred kan klare træningen med FITMASTER multistationen. 
Lægens vurdering bør ligge til grund for opbygningen af dit trænings-
program.
Ovennævnte og efterfølgende træningsinstruktioner er kun beregnet til 

raske personer.

Anbefalet træning

Den bedste fitnesstræning og helbredsopbyggende krafttræning er mus-
keludholdenhedstræning og muskelopbyggende træning (hypertrofi). 
Ved muskeludholdenhedstræningen arbejdes med lette vægte (ca. 40-
50% af maksimalkraften*) og en hurtig, men kontrolleret hastighed. Der 
udføres mellem 16-20 gentagelser.
Ved muskelopbyggende træning arbejdes med tungere vægte (ca. 60-
80% af maksimalkraften*) og en moderat, langsom hastighed.
Efter et ca. 4 ugers muskeludholdenhedsprogram kan man gennemføre 
et moderat træningsprogram med muskelopbyggende øvelser. Især for 
ældre er det vigtigt at bevare eller opbygge muskelmassen, for at aflaste 
leddene.

*  Med maksimalkraft menes den maksimale personlige præstation, som kan ydes for at udføre 
en øvelse med tung vægtbelastning.

Eksempler til træningsskemaet
 

Uge 1-4 Muskeludholdenhed (ca. 40-60% af maksimalkraften)

Sæt Gentagelser Pause Hastighed

2-4 16-20 60 sek. Hurtigt

                                                    

Uge 5-8 Muskelopbygningstræning (ca. 60-80% af maksimalkraften)

Sæt Gentagelser Pause Hastighed

3-4 10-14 3 - 4 min. Moderat  
langsomt

                                                    

 

Begynd altid træningen med opvarmning. Anvend pauserne til at lave 

nogle øvelser, der løsner op for musklerne. Træn 2-3 gange i ugen med 

din FITMASTER og udnyt enhver lejlighed til at supplere træningen med 

lange gåture, løb, cykling, svømning osv.

Du vil konstatere, at du styrker din kondition og dit velbefindende, hvis 

du træner regelmæssigt.

Advarsler

Du træner med en maskine,  som er udviklet i henhold til de seneste 

krav, hvad angår sikkerhed og konstruktion. Steder, som evt. kan ud-

gøre en fare, er enten fjernet på denne maskine eller afskærmet/sikret. 

Maskinen er udelukkende konstrueret til voksne.

Forkert eller for meget træning kan føre til sundhedsmæssige skader. 

Før du påbegynder træningen, bør du tale med din læge, så du er  

sikker på, at dit helbred kan klare træningen med FITMASTER trænings-

bænken. Lægens vurdering bør ligge til grund for opbygningen af dit  

træningsprogram.

Maskinen må under ingen omstændigheder benyttes som legetøj til børn. 

Tænk på, at børns temperament og deres naturlige behov for leg kan 

føre til uforudseelige situationer i forbindelse med maskinen, og produ-

centen hæfter ikke for følgevirkningerne.

Hvis du alligevel giver børn lov til at benytte maskinen, skal de instrueres 

i den korrekte brug af maskinen og være under konstant opsyn.

Maskinen skal samles nøjagtigt efter monteringsvejledningen af en vok-

sen. Du må ikke benytte maskinen, før du er sikker på, at den er samlet 

forsvarligt. Ved regelmæssig brug af maskinen anbefales det at kon-

trollere alle dele og befæstelseselementer, især skruer og bolte, mindst 

hver anden måned. For at bibeholde maskinens konstruktionsmæssige 

sikkerhedsniveau, skal den, hvis den er slidt, straks tages ud af drift, og 

må ikke benyttes igen, før de slidte dele er udskiftet.

Ved brug af håndvægte samt vægtskiver skal man kontrollere, at låseme-

kanismen er låst godt.

DK Træningsvejledning til FITMASTER multitræner

Denne pdf er lavet ud fra den originale træningsvejledning som ligger på
http://toolbox.kettler.net/#leadmin/_kettler_dam_import/SPORT/Dokumente_-_Kataloge/Trainingsanleitun-
gen/07752-400_TA_FITMASTER.de,en,fr,nl,es,it,pl,pt,da,cs.pdf



1. Benstræk

Muskler, der trænes: 
Benenes 

strækkemuskler

Udgangsstilling: Læn dig med ryggen mod rygstøtten. 
Placer nederste curl-rulle over anklen, løft fodspidserne. Knæleddet skal være i højde med maskinens akse.
Øvelse: Stræk benene, og sænk dem så langsomt igen. 

3. Hoftestræk 
med kabeltræk

Muskler, der trænes: 
Sædemuskler

Udgangsstilling: Hægt fodstroppen fast i nederste kabeltræk. Stil dig med ansigtet mod maskinen. Overkroppen 
skal være let foroverbøjet. Fodstropperne skal sidde over anklen.
Øvelse: Før det strakte ben tilbage. Undgå at svaje i ryggen – spænd mavemusklerne!

9. Bænkpres

Muskler, der trænes: 
Brystmuskler, triceps,

forreste skuldermuskler

Udgangsstilling: Indstil sædets høje, så bøjlen er på højde med brystkassen. Læn dig med ryggen ret mod rygstøt-
ten.
Øvelse: Pres bøjlen fremad uden at strække helt ud i albuerne og sænk den så ned til brysthøjde.



Udgangsstilling: Indstil bøjlen til butterfly. Sæt dig ret op med ryggen mod rygstøtten. Kan trænes med variabel 
sædehøjde. Albuer over skulderhøjde -> træner øverste del af brystkassen. Albuer under skulderhøjde -> træner 
nederste del af brystkassen. 
Øvelse: Tag fat i armstøtterne på ydersiden og pres dem sammen med indersiden af underarmen. Rygsøjlen skal 
under hele øvelsen have kontakt til rygstøtten. Se lige ud.

10. Butterfly

Muskler, der trænes: 
Brystmuskler,

forreste skuldermuskler

11. Pull-overs

Muskler, der trænes: 
Triceps, brystmuskler, 

den savtakkede 
brystmuskel

Udgangsstilling: Sid ret op, tag fat i latissimus-stangen med strakte arme.
Øvelse: Træk stangen ned foran brystet med strakte arme.

2. Benbøj

Muskler, der trænes: 
Benenes bøjemuskler, 

sædemuskler

Udgangsstilling: Stil dig med ansigtet mod maskinen. Nederste curl-rulle skal være på højde med akillessenen. 
Øverste curl-rulle skal være over knæskallen. Fodspidserne skal være løftede.
Øvelse: Løft hælen op mod bagdelen.



4. Hoftebøj med 
kabeltræk

Muskler, der trænes: 
Hoftebøjere, 

lårenes strækkemuskler

Udgangsstilling: Hægt fodstroppen fast i nederste kabeltræk. Stil dig med ryggen mod maskinen. Placer fodstrop-
pen lige over anklen.
Øvelse: Løft det strakte ben frem ved at bøje i hofteleddet. Sænk derefter vægten langsomt.

5. Abduktion, 
siddende

Muskler, der trænes: 
Abduktorer, hoftebøjere, 
benenes strækkemuskler

Udgangsstilling: Hægt fodstroppen fast i nederste kabeltræk. Sæt dig med siden til maskinen. Sæt fodstroppen om 
det ben, som er længst væk fra maskinen.
Øvelse: Træk benet med fodstroppen væk fra maskinen.

12. Triceps 
pushdown

Muskler, der trænes: 
Triceps

Udgangsstilling: Med ansigtet mod maskinen. Brug latissimus-stangen i øverste kabeltræk. Albuevinkel 90°.
Øvelse: Stræk armene, og sænk dem igen til 90°.



13. Fronttræk

Muskler, der trænes: 
Skuldermuskler, biceps

Udgangsstilling: Med ansigtet mod maskinen. Sæt curl-stangen i nederste kabeltræk. Tag fat i den med overhånds-
greb.
Øvelse: Træk stangen op langs kroppen til hagen. Albuerne skal pege opad.
Variation: Bredt greb med latissimus-stang.

18. Roning på 
maskine

Muskler, der trænes: 
Rhomboideus, bagerste 
skuldermuskler, biceps

Udgangsstilling: Sæt dig med ansigtet ind mod maskinen. Ryggen skal være ret, og træningsstangen svinges 
bagud i rostilling.
Øvelse: Træk først skulderbladene sammen, og træk så træningsbøjlen op i brysthøjde.

6. Abduktion, 
stående

Muskler, der trænes: 
Abduktorer, 

sædemuskler

Udgangsstilling: Hægt fodstroppen fast i nederste kabeltræk. Stil dig med siden til maskinen. Sæt fodstroppen om 
det ben, som er længst væk fra maskinen.
Øvelse: Træk benet med fodstroppen væk fra maskinen.



7. Adduktion, 
siddende

Muskler, der trænes: 
Adduktorer, hoftebøjere, 
benets strækkemuskler

Udgangsstilling: Hægt fodstroppen fast i nederste kabeltræk. Sæt dig med spredte ben ved siden af maskinen. Sæt 
fodstroppen om det ben, som er placeret ind mod maskinen.
Øvelse: Før benet med fodstroppen væk fra maskinen.

14. Frontløft

Muskler, der trænes: 
Forreste og midterste 

skuldermuskler

Udgangsstilling: Med ansigtet mod maskinen. Brug curl-stangen i nederste kabeltræk. Tag fat i den med over-
håndsgreb.
Øvelse: Træk stangen op til skulderhøjde med strakte arme.
Variation: Bredt greb med latissimus-stang.

8. Adduktion, 
stående

Muskler, der trænes: 
Adduktorer

Udgangsstilling: Hægt fodstroppen fast i nederste kabeltræk. Stil dig med siden til maskinen. Sæt fodstroppen om 
det ben, som er placeret ind mod maskinen.
Øvelse: Før benet med fodstroppen væk fra maskinen.



15. Biceps curl

Muskler, der trænes: 
Det korte bicepshoved, 
forreste skuldermuskler

Udgangsstilling: Med ansigtet mod maskinen. Sæt curl-stangen i nederste kabeltræk. Tag fat i den med under-
håndsgreb.
Øvelse: Overarmene fikseres foran kroppen, albuerne bøjes 90°. 

21. Sidebøjning

Muskler, der trænes: 
Mavemusklerne i siden

Udgangsstilling: Stil dig med siden til maskinen. Placer stroppen i nederste kabeltræk.
Øvelse: Bøj dig til siden væk fra maskinen med ret ryg.

20. Latissimus 
pulldown

Muskler, der trænes: 
Latissimus, bagerste skul-

dermuskler, 
rhomboideus, biceps

Udgangsstilling: Ryggen og nakken skal være lige. Tag fat i stangen med et bredt greb.
Øvelse: Armene skal være strakte, skulderbladene trækkes nedad og stangen trækkes om bag nakken eller ned 
foran brystet.
Variation: bag nakken, foran brystet.



16. Hammer 
biceps curl

Muskler, der trænes: 
Det lange bicepshoved, 
forreste skuldermuskler

Udgangsstilling: Med ansigtet mod maskinen. Sæt curl-stangen i nederste kabeltræk. Tag fat i den med overhånds-
greb.
Øvelse: Overarmene fikseres foran kroppen, albuerne bøjes 90°.

19. Roning med 
kabeltræk

Muskler, der trænes: 
Rygstrækkere, 

rhomboideus, bagerste 
skuldermuskler, biceps

Udgangsstilling: Sæt dig på gulvet med ansigtet mod maskinen. Ryggen skal være ret, benene let bøjede og ar-
mene strakte.
Øvelse: Træk først skulderbladene sammen, og træk så stangen ind mod brystet.
Variation: Bredt greb med latissimus-stang

17. Foroverbøjet 
roning

Muskler, der trænes: 
Rygstrækkere, 

rhomboideus, bagerste 
skuldermuskler, biceps, 
sædemuskler, benenes 

bøjemuskler

Udgangsstilling: Bøj overkroppen fremad, så den næsten er parallel med gulvet. Ryggen skal være ret. Bøj benene 
en smule.
Øvelse: Armene skal være strakte, skulderbladene trækkes sammen, og stangen trækkes ind mod brystet.
Variation: Bredt greb med latissimus-stang


