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Funktioner og betjening af træningscomputerenDK

Betjeningsvejledning for træningscomputer med digitalt display (ST2690-9)

1 2 3 4 5 6 7 8

1210 13 14 15 16 17 18

9

Symboler:
1 P ingen træning: klar til indstilling af vær-

dier Indstillingsværdier
2 SCAN automatisk skift af visning
3 ODOMETER visning af total højde
4 FREQUENCY visning af trædefrekvens
5 TIME visning af træningstid
6 STEPS visning af trin
7 KILOJOULE visning af energiforbrug
8 PULSE visning af aktuel puls

12 Karakter akustisk indstilling af trædefrekvens
aktiv

15 KM
17 Hjerte blinker i takt med pulsslaget

Værdier:
9 Visning med store cifre Rumtemperatur [0 - 40°C] 

Odometer [0 - 999.9 km] 
Fitnesskarakter [F 1.0 - F 6.0]

10 Trædefrekvens 0 - 99 [trin/min]
13 Tid 0:00 - 99:59 [min:sec]
14 Trin 0 - 9999
16 Energiforbrug 0 - 9999 [KJ]
18 Puls 50 - 199 [slag/min]

Taster:
Minustast reducere værdier (visningsområde til-

bage)
Set-Taste Funktionstast [standardindstilling, om-

stilling, nulstilling (reset) af visning]
Plustast øge værdier (visningsområde tilbage)
Recovery- tast funktionstast [beregning af fitnesskarak-

ter]

Tilslutninger (forrest)
Bøsning til øreclips

Tilslutninger (bagerst)
Bøsning (2 poler) til hastighedsoptager
Batterirum 2 batterier: Mignon 1,5 volt, LR6 AA,

1. Rumtemperatur Billede 1 [før og efter træning]
2. Fuld visning Billede 2 [efter start af træning eller tryk

på tast, 1 sec]
3. Total højde Billede 3 [visningstid:10 sekunder eller

tast]
4. Træningsberedskab Billede 4 [med Set-tast]

Billede 1 Rumtemperatur Billede 2 Fuld visning

1.0 Visninger før træning

Udstyr
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Billede 3 Total højde Billede 4 Træningsberedskab:
frekvensen blinker

Med denne træningscomputer kan pulsen registreres på to forskel-
lige måder:
1. med øreclips
2. med Cardio pulssæt (fås som tilbehør i specialforretninger). Træ-
ningsberedskab (billede 4) er indstillet. 

Pulsregistrering med øreclips
Sæt øreclipsen i bøsningen
Gnid øreflippen for at opnå en bedre blodcirkulation 
Sæt øreclipsen på øreflippen 

Pulsregistrering med Cardio pulssættet
Se venligst den dertil hørende vejledning

Pulsvisning
Hjertesymbolet (17) blinker i takt med dit pulsslag
Pulsslaget vises som værdi (18)

Start træning. Alle værdier tæller opad.

Den rigtige træningspuls [aerob zone]
Træningspulsen afhænger af alderen. For alle alderstrin findes der
det “rigtige“ såkaldte aerobe træningsområde (tommelfingerregel:
180 minus alder), der er kendetegnet ved en øvre og nedre puls-
grænse (+/– 10 slag). Træningspulsen bør altid ligge inden for
den aerobe zone. Den maksimale pulsfrekvens (200 minus alder)
bør ikke overskrides. Raske personer kan orientere sig ved hjælp
af det første diagram.

Indstilling af trædefrekvens (10), tid (13), trin (14), kilojoule(16),
pulsgrænse (18).
Før træning eller ved afbrydelse af træning vises symbolet P (1)
(billede 4) til venstre øverst i displayet. Ved tryk på Set-tasten vises
indstillingsmodus og med + eller – tasten indstilles den ønskede

Puls / min.
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80

4.0 Træning med indstilling af træningsspecifi-
kationer

3.0 Træning uden indstilling af træningsspecifi-
kationer

2.0 Pulsregistrering

værdi.
Værdier, der kan ændres, vises med blinkende segmenter.
Frem- og tilbageløb af indstillingsværdierne kan foretages hurti-
gere ved at holde +/– tasten inde i længere tid.
Ved samtidigt at trykke på +/– tasterne nulstilles værdien.
Med Set-tasten vises de næste indstillinger.
Efter pulsindstillingen skiftes til træningsberedskab med  Set-tasten,
men med visning af alle indstillinger (billede 11).
Ved at holde Set-tasten inde skiftes til fuld visning (resetfunktion)
(billede 2).

Bemærk
Hvis der ikke indtastes indstillingsværdier i løbet af 4 minutter, vises
rumtemperaturen (billede 1).

Billede 5

Billede 6 Billede 7

Billede 8 Billede 9

Billede 10 Billede 11
Billede 5: Frekvensindstillingen starter med “OFF”
Billede 6: Frekvensindstilling: f.eks. 30 slag pr. minut)
Billede 7: Tidsindstilling: f.eks. 18 minutter
Billede 8: Indstilling: f.eks. 540 trin
Billede 9: Indstilling af energiforbrug: f.eks. 270 kilojoule
Billede 10: Indstilling af pulsgrænse: f.eks. 130 pulsslag
Billede 11: Træningsberedskab med visning af alle indstillinger

Funktion
Start med at træde i pedalerne. Alle indstillingsværdier (bortset fra
pulsgrænsen) tæller baglæns, blinker et par sekunder ved nul og
fortsætter derefter med at tælle opad fra indstillingsværdien.
Hvis pulsslaget stiger til over den indtastede pulsgrænse, blinker
pulsværdien for at advare, og der høres en bip-tone.
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Når du starter med at træne, skifter SCAN visningen automatisk
hvert 5. sekund (symbol 2 i displayet). Den kan slukkes med Set-ta-
sten. Med +/– tasten kan der springes et visningsområde frem eller
tilbage. Hvis trædefrekvens-indstillingskarakteren (12) i displayet –
er aktiveret, høres en bip-tone i indstillet takt for at hjælpe dig med
at overholde trædefrekvensen.
Trykkes der samtidigt på  +/– tasterne, slukkes den akustiske træ-
defrekvens– karakteren (12) vises ikke mere. Dette er også muligt
ved at afbryde træningen.

Bemærk
Så snart en indstillingsværdi (bortset fra pulsgrænse og trædefrek-
vens) er nået, overtages den straks med store cifre (9).

Elektronikken registrerer afbrydelse af træning, når der ikke mere
trædes i pedalerne. Den automatiske visningsskiftskift stopper.
SCAN-symbolet udblændes, P vises, og pulsvisningen bibeholdes
med store cifre. Hvis træningen ikke fortsættes i løbet af 4 minutter,
vises rumtemperaturen (billede 1). Distancen på den totale højde
adderes. Alle andre værdier lagres ikke.

Bemærk
Med  +/– tasterne kan der springes et visningsområde frem eller
tilbage.
Ved tryk på Set-tasten skiftes der igen til indstillingsmodus. I dette
tilfælde slettes alle tidligere træningsspecifikationer og indstillinger.

Start igen med at træne. Værdierne tælles videre.

Træningscomputeren er udstyret med en hvilepulsfunktion. Med
denne kan hvilepulsen måles efter endt træning. Tryk på hvilepuls-
tasten efter endt træning. Computeren måler din puls nedad i 60
sekunder (billede 12). Derefter vises en fitnesskarakter med ( F )
(billede 13). Beregningen forklares under punkt 9.0 Generelt. Hvis
pulsmålingen afbrydes, vises en fejlmelding ( E ) i stedet for en
værdi ( P ) (billede 14). Trykkes der igen på Recovery-tasten, frem-
kommer den aktuelle træningsvisning igen.

Billede 12 Billede 13

Billede 14

8.0 Måling af hvilepuls

7.0 Visning ved genoptagelse af træning

6.0 Visning før træning, ved afbrydelse af træ-
ning og efter endt træning

5.0 Visning ved træning Billede 12: Måling af hvilepuls ved nedtælling af tid (0:60 -
0:00) 

Billede 13: Visning af fitnesskarakter
Billede 14: Ingen pulsregistrering ( P ) ved måling af hvilepuls

Bemærk
Vises der ingen pulsværdi, udføres hvilepuls-funktionen ikke.

Beregning af total højde
1 trin svarer til en højde på 0,19 meter.

Beregning af kilojoule
Ud fra et sportsmedicinsk synspunkt er energiforbruget ved step-
ning følgende: Ved 1 times stepning forbruges 2500 kJ ved en step-
frekvens på 90 trin pr. minut.
1000 trin udgør 465 kilojoule
Beregningen er baseret på et gennemsnitligt belastningstrin og
ændrer sig kun, hvis trædefrekvensen varieres. 

Beregning af fitnesskarakter
Computeren beregner og fortolker forskellen mellem belastnings-
pulsen og hvilepulsen og giver en "fitnesskarakter" efter følgende
formel: 

Karakter ( F ) =  6 – ( 10 x ( P1 – P2 ) )2

P1
P1 =belastningspuls P2 = restitutionspuls
Karakter 1 = super Karakter 6 = dårlig

En sammenligning af belastnings- og restitutionspulsen er en enkel
og hurtig mulighed for at kontrollere konditionen. Fitnesskarakte-
ren er en orienteringsværdi for evnen til at hvile efter legemlige be-
lastninger. Inden du trykker på restitutionspulstasten og beregner
din fitnesskarakter, bør du træne i et længere tidsrum, dvs. min. 10
minutter, i dit belastningsområde. Ved regelmæssig hjerte-kreds-
løbs-træning vil du konstatere, at din "fitnesskarakter" forbedres. 

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 forandrin-
ger, der opstår ved, at pulsen tillader, at en vis mængde lys pas-
serer. 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 sættes
fast på tøjet eller endnu bedre på et pandebånd med den med-
følgende clips.

Med Cardio pulssæt (tilbehør)
Se den pågældende vejledning.

Fejl ved pulsvisning
Kontrollér endnu engang punkterne oven for, hvis der skulle opstå
problemer i forbindelse med pulsregistrering.
Kontrollér batterispændingen.

9.0 Generelt
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Fejl på træningscomputeren
Notér højdeniveauet. Hvis træningscomputeren er unormal, fjernes
batterierne. Kontrollér batterispændingen og sæt batterierne i igen.
Den lagrede totalhøjde går tabt ved batteriskift.

Med KETTLER Power Stepper træner du især hjerte- og kredsløbs-
systemet og styrker samtidig lår- og sædemuskulatuen.

Vigtig oplysning
Før træningen anbefales det at rådføre sig med en læge for at sikre,
om man er i stand til at klare træningen på KETTLER Power Step-
per. Opbygningen af træningsprogrammet bør basere på diagno-
sen. Følgende træningsoplysninger kan kun anbefales til raske
personer og ikke til personer med hjerte- og kredsløbssygdomme. 

Oplysninger vedrørende træning
Træning med KETTLER Power Stepper skal opbygges metodisk efter
udholdenhedsprincipet. Det vil sige, at der trænes over et længere
tidsafsnit med mådeholden intensitet. Intensiteten af træningen fast-
lægges ved hjælp af trædefrekvensen, dvs. jo hurtigere stigning jo
mere intensiv er træningen. Med hensyn til intensiteten skal du
sørge for ikke at overbebyrde dig selv og undgå overbelastning.
Det er meget anstrengende at gå op ad trapper, og det belaster
hjerte-kredsløbssystemet tilsvarende. Kontrollér derfor din pulsfrek-
vens, når du træner, for at konstatere, om du har valgt den rigtige
træningsintensitet. Som tommelfingerregel for en passende puls-
frekvens gælder:

Det vil f.eks. sige, at en person på 50 år bør køre sit konditions-
program med en puls på 130. Denne beregningsmetode ligger til
grund for vore træningstips og anbefales af mange anerkendte
idrætslæger. Hastigheden og modstanden skal derfor være pro-
grammeret, så du kommer frem til den optimale pulsfrekvens i hen-
hold til ovennævnte tommelfingerregel.
Dette gælder kun for raske personer og ikke for personer med
hjerte- og kredsløbssygdomme!

Træningsintensitet
Begyndere bør altid starte træningen på et lavt belastningsniveau
og gradvis øge til et højere niveau. Første træning bør være ganske
kort og udføres som intervaltræning. 
Idrætslæger anbefaler følgende belastningsfaktorer:

Begyndere bør ikke starte med træningsenheder på 30-60 minut-
ter. Et typisk nybegynderprogram for de første 4 uger kan f.eks.
planlægges således:

220 minus alder

10.0 Træningsvejledning

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

For at have personlig træningsdokumentation kan man notere sine
resultater i et træningsskema.
Forud og efter hver træning anbefales det at lave nogle gymna-
stiske øvelser i ca. 5 minutter til opvarmning og cool-down. Det an-
befales kun at træne hver anden dag, hvis du senere vælger at
træne 3 gange om ugen i 20-30 minutter. Ellers kan man roligt
træne 10 minutter hver dag med KETTLER Power Stepper.

Bevægelsesforløbet ved træning med Kettler Power Stepper ligner
bevægelsesforløbet, når man går op ad trapper, hvilket alle jo ken-
der. Alligevel bør man være opmærksom på følgende punkter:
• Kontrollér altid om træningsapparatet er opstillet rigtigt og står

stabilt inden træningen påbegyndes.
• Tag fat i grebene med begge hænder, når du går op på træ-

ningsapparatet.
• Benyt egnede sko, så du står stabilt på trædefladen.
• Nybegyndere bør holde fast i grebene med begge hænder. Be-

vægelsesforløbet skal først læres sikkert og rodfæstes. Når du
føler dig sikker med bevægelsen ved stigning kan du pø om pø
gå over til at slippe grebene og føre armene langs kroppen på
samme måde, som når du går op ad trapper. Denne trænings-
metode indeholder en meget effektiv træning af hele kroppen,
forbundet med træning af koordinations- og ligevægtsevnen. 
OBS! Denne træningsmetode egner sig kun til viderekomne og
veltrænede sportsfolk, som behersker bevægelsesforløbet sikkert.

• Indstil trædemodstanden på justerringene på olietryk-dæmp-
ningscylindrene (trin 1-12) i henhold til det individuelle behov og
din kropsvægt.

• For at skåne ledene og olietryk-dæmpningscylindrene ved træ-
ning bør man ikke vælge dæmpningscylindrenes eller trinlede-
nes øverste og nederste endestop. Stræk ikke knæene helt under
træningen men skift ben kort forinden.

• Musik eller tv kan skabe en bedre træningsmotivation.

Træningsintensitet Omfanget af en træningsenhed

Uge 1
3 gange om ugen 2 minutters træning

1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning

Uge 2
3 gange om ugen 3 minutters træning

1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
2 minutters træning

Uge 3
3 gange om ugen 4 minutters træning

1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
3 minutters træning

Uge 4
3 gange om ugen 5 minutters træning

1 minuts pause med gymnastik
4 minutters træning
1 minuts pause med gymnastik
4 minutters træning
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Sørg for at have en jævn trædefrekvens under træningen og at du
står stabilt på træningsapparatet.

Træning med KETTLER Power Stepper påvirker
især muskulaturen af nedre ekstremiteter.
Bevægelsen ved at gå op ad trapper aktiverer
især sæde-, lår- og lægmuskulaturen, og det
forventes, især for utrænede personer, at mus-
kulaturen styrkes, der kan ledsages af, at væ-
vene strammes op i disse kropspartier. Desuden
kan der ved træning på stadiet for videre-
komne, hvor der ikke holdes fast i grebene,

opnås en forbedring af koordinations- og ligevægtsevnen.
Alt i alt kan man forbedre sin kondition betydeligt med KETTLER
Power Stepper med hensyn til den konditionelle udholdenheds- og
kraftevne. Træningssuccesen optimerer naturligvis en sundhedsbe-
vidst livsstil, der bl.a. kommer til udtryk ved sund ernæring.
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P 1 P 2 Belastungs- Zeit Entfernung Energie- Fitness-
– D – Datum Ruhepuls Belastungspuls Erholungspuls stufe (min.) (km) verbrauch note
– GB – Date Restpulse Stress pulse Recovery pulse Slope Time Distance Energy consumption Fitness Mark

(min) (km) (Kcal)
– F – Date Pouls au repos Pouls en change Pouls de récupération Ange d’inclination Temps Distance Dépense d’énergie Note

(mn.) (km) (Kcal)
– NL – Datum Rustpols Belastingspols Ontspanningspols Hellingshoek Tijd Afstand Calorieenverbruik Waard. cijfer

(min.) (km) (Kcal)
– E – Fecha Pulso en reposo Pulso bajo esfuerzoPulso de recuperación Escalón Tiempo Distancia Consumo de energia

de carga (min.) (km) (Kcal) Nota

– D – Leistungstabelle – GB – Performance table – F – Tableau de performances
– NL – Prestatientabel – E – Table de rendimiento


