
  

                                                       

BRUKER- 

MANUAL 

E90 

 

 

Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk 

sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine, smerter i 

brystet eller andre unormale symptomer under trening, stans treningen umiddelbart. 

 

Montering av E90 skal gjøres i h.t. instruksene i denne brukermanualen for å unngå 

personskader ved montering. Ved bruk gjelder det samme - følg instruksjonene i manualen, 

inklusive sikkerhetsinstruksjonene. Hold andre (inkl. barn og husdyr) på avstand når apparatet 

er i bruk. Sjekk at alle bolter og skruer er godt festet før hver treningsøkt.  
 
NB! Maksimal brukervekt på E90 er 136KG / 300LBS. 

                                                                v. V-K 

 

Ferdigmontert E90 kan se litt annerledes 

ut enn illustrasjonen. MADE IN TAIWAN 
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“SIKKERHETSINSTRUKSJON”  

 

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige skader, les Sikkerhetsinformasjon før I Decide tas i bruk:  

 

1. Les merkene med advarsler på Ellipsetreneren. 

2. Les denne brukermanualen nøye og fø lg instruksjonene før E90 tas i bruk. Kontroller at den er satt sammen korrekt  

og at alle festepunkter er skrudd til. 

3. Vi anbefaler at monteringen foretas av to personer  

4. Pass på at barn og kjæ ledyr ikke oppholder seg i næ rheten av apparatet når det er i bruk. Barn må heller ikke tillates  

å bruke eller leke på apparatet..  

5. Det anbefales å bruke underlagsmatte under E90. 

6. Plassér Ellipsetreneren på et fast og jevnt underlag. Det bør ikke stå på skjeve, ujevne gulv eller på flossetepper. 

7. Kontroller om det er slitte eller løse deler på maskinen før hver trening. 

8. Stram til eventuelle løse deler fø r bruk. 

9. Konsulter en idrettsmedisiner fø r du begynner å trene med mindre du allerede er i regelmessig trening og går til 

jevnlig helsekontroll. Hvis du fø ler deg svimmel eller får hodepine, brystsmerter eller andre unormale symptomer 

under trening, avslutt treningen umiddelbart og kontakt lege. 

10. Fø lg rådene du får fra idrettsmedisinsk hold i forhold til oppbyggingen av ditt eget treningsprogram.   

11. Velg alltid treningsform og belastning som passer din fysiske form. Kjenn dine begrensinger og ta hensyn til dem når 

du trener.  

12. Bruk behagelig treningstøy som sitter godt uten løse deler som kan feste seg i apparatet når du trener  

13. Vi anbefaler at det brukes joggesko når du trener. Trening kun ifø rt sokker eller bar-bent anbefales ikke.  

14. Hold begge fø ttene på pedalene under treningen. 

15. E90 skal ikke brukes av personer som veier over 136 kg. 

16. E90 skal kun brukes av en person om gangen. 

17. E90 er dimensjonert for å tåle bruk i bedriftens treningsrom samt i private trimrom hjemme. 

18. Ved eventuelle tekniske problemer: kontakt Sportsmasters serviceavdeling på service@sportsmaster.no 

 

ADVARSEL: Før du starter et hvilket som helst treningsprogram bør du konsultere din fastlege for å høre om du 

bør gjennomgå undersøkelser fø r du begynner å trene. Dette gjelder spesielt personer over 35 år, personer som 

aldri har trent regelmessig, gravide, samt personer som lider av alvorlige sykdommer eller har familiæ r historikk 

med slike. 
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“DELER TIL MONTERING”  

Pakk opp transportesken på et sted med god plass. Kontroller at alle deler er med og uten skader i henhold til oversikten 

nedenfor. Ikke kast emballasjen fø r du er ferdig med monteringen. Monteringsverktøy er inkludert i pakken. 
 

Konsoll Faste håndtak Endedeksler Ø vre håndtak 

  
 

 

Nivåskruer Støttestolpe Fremre støtteben 

 

  

Pedal Strømadapter Svingarm Sylinderarm 

 

 

 
 

Bakre støtteben Pedalarm Hovedenhet 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                                                              

“GJENKJENNING AV BOLTER OG SKIVER”  

Pakk ut esken i et ryddet område. Bruk listen over deler (under) til å kontrollere at alt er med. Illustrasjonen under er en god 

hjelp for å identifisere de ulike boltene og skivene som skal brukes i de ulike monteringstrinnene. Plasér skivene og enden 

på boltene på sirklene for å finne riktig diameter. Bruk linjalen for å finne lengden.  

 
 

MERK: Lengden på alle bolter og skruer unntatt de med flatt hode er målt fra 
underside av hodet til enden av bolten/skruen. Bolter/skruer med flatt 
hode er målt fra toppen av hodet til enden av bolten/skruen 

 
 

Når du pakker ut av emballasjen vil du også finne fø lgende monteringssett: 

Merk:  

Noen av delene og skruene/boltene kan ha blitt montert på enhetene før skipning. Hvis noe på listen under mangler, 

kontroller om de kan sitte på noen av delene som skal monteres. 

 

Skruer, bolter og skiver  Delenummer og besklrivelse Antall 

 

65  Låseskiver (M8) 3  stk 

 

66  Skiver (8x16x2.0t) 3  stk 

 

67  Skiver (8x30x2.0t) 4  stk 

 

82  Skruer, stjerne (M5xp0.8x15mm) 4  stk 

 

85  Bolt, umbraco (M8xp1.25x20mm) 3  stk 

 

86  Bolt, umbraco (M8xp1.25x30mm) 8  stk 

 

94  Bolt, umbraco (M8x1.25x25mm) 4  stk 
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“FØ R DU BEGYNNER”  

Gratulerer med valget av E90 – en av våre beste 

ellipsetrenere for bedrifts- og hjemmetrening. 

Sportsmaster har tatt E90 inn i produktsortimentet 

fordi vi mener at denne modellen representerer det vi 

ønsker å stå for; den er robust og god, med riktige 

funksjoner og et visuelt computerbilde som motiverer 

til aktivitet. 

 

Før du begynner monteringen, anbefaler vi at du 

studerer illustrasjonene som er på de neste sidene 

slik at du er kjent med de ulike delene som skal 

monteres. Les også brukerveiledningen – der finner 

du mange nyttige tips som kan gi deg enda større 

glede av E90  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØ LGENDE VERKTØ Y ER INKLUDERT FOR MONTERINGEN:  

 

 

 

 

 Console 

Swing Arm 

Pivoting Arm 

Pull Pin 

Transportation Wheel 

  Pedal 

Front Stabilizer 
Pedal Support Arm 

Hand Pulse Sensor 

MULTIVERKTØ Y MED 

STJERNETREKKER(65mm) 

UMBRACONØ KKEL 

(6 mm) 

 
 

Upper Handlebar 

FASTNØ KKEL  

(17 mm) 

 

Rear Stabilizer 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 1 – Nivå skruer 
a. Fø lg illustrasjonen når de to nivåskruene (27) 

monteres på fremre stø tteben (28). Pass på å skru til 

nivåskruene (27) så langt at gjengene ikke kan sees 

mer. Se illustrasjon 1 øverst til høyre. Merk: hvis 

E90 ikke står stødig, les punktet til høyre om 

nivåjustering. 

 

 

TRINN 2 – Fremre stø tteben 
Merk: 4stk Nylon Låsemuttre (M10xp1.5)(76) er 

allerede skrudd på underside av hovedenheten (1). 

a. Skru ut de 4 muttrene (76) fra hovedenheten (1). 

 

 

 

 

 

b. Referer til bildet til høyre når det fremre 

stø ttebenet (28) skal festes til hovedenheten (1). 

Dette gjøres lettest med hovedenheten plassert 

på isoporen som fø lgr med. 

  

c.Referer til venstre bilde og fest den 

nedre adapterkoplingskabelen (62) til 

mellomste adapterkoplingskabelen (61). 

Merk: Pass på at hverken kabler eller 

kontaktpunkter skades. 

 

d. Fest nå fremre stø tteben (28) (med 

transporthjulene pekende opp) til 

hovedenheten (1) og stram til de 4 låsemutrene (M10xp1.5)(76). 

 

 

NIVÅ JUSTERINMG: Når E90 er plassert 

der den skal brukes, controller at den står 

stødig uten å vippe. Hvis den ikke står 

stødig, gjø r fø lgende: 
 
Løsne nivåskruen (27) som forårsaker 

"vipping" for å få justeringsplaten løs.  
 
Skru nivåskruen inn/ut for å sikre at alle 4 

nivåskruene har god kontakt med 

underlaget. 
 
Når E90 står stødig, skru opp 

justeringsplaten mot stø ttebenet for å låse  

nivåskruen i riktig posisjon som vist i 

illustrasjon 2.  

Nivåskrue- illustrasjon 1 

Støtteben 

Justerings  

plate 
Skrue (27) 

 

Støtteben 

Justerings  

plate 

Skrue (27) 

Nivåskrue- illustrasjon 1 

 

 

Justerings  

plate 

Skrue (27) 

 

 

 

 c & d. 

 

b. b. 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

 
 
 
TRINN 3 – Bakre 
stø tteben 

a. Se illustrasjonen til venstre og 

under, fest fø rst to stk nivåskruer 

(27) under bakre stø tteben (25). 

 

Merk: Boltene og skivene som skal 

brukes er festet til hoveddelen (1), ref illustrasjonen til venstre. (5stk Skiver 

(8x16x2.0t)(66), 5stk Låseskiver (M8)(65), og 5stk Bolter (M8xp1.25x16mm)(87)). 

b. Skru ut disse fra hovedenheten(1). 

 

 

 

 

 

 

c.Som vist til venstre, plasser hovedenheten 

på en av isoporklossene for å lette 

monteringen. 

 

 

  

 

 

 

 

d. Deretter settes bakre stø tteben (25) inn på 

røret som stikker ut av hovedenheten (1) . 

Fest den så med 5 stk skiver (66), 5stk 

låseskiver (65) og 5 stk bolter (87).  

Merk:  Ikke skru hardt til før du har 

fullført trinn 5 c i monteringen. 
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“MONTERINGASVEILEDNING”  

TRINN 4 – Stø ttestolpe 

a. Se illustrasjonen til venstre, fest 

stø ttestolpen (30) til 

hovedenheten (1) med 1 stk Bolt  

(M8xp1.25x20mm)(85), 1 stk 

Låseskive (M8)(65), 1 stk 

skiver (8x16x2.0t)(66).  

b. Merk: Ikke skru til hardt før du 

har fullført trinn 5 a i 

monteringen. 

 

 

 

 

 

c.Skru forsiktig inn en bolt til (85), 1 

stk låseskive (65) og 1 stk skive 

(66) i enden av stø ttestolpen (30). 

Merk: Ikke skru til hardt før du 

har fullført trinn 5 a i 

monteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Fest stø ttestolpen (30) til bakre stø tteben (25) ved å feste enda en 

bolt (85), 1 stk låseskive (65) og 1 stk skive (66) i toppen av 

stø ttestolpen (30) som vist til venstre.  
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

TRINN 5 – Stramm til boltene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

a. Som vist på de to bildene over, skru godt til boltene nede på stø ttestolpen (30) , dvs 2 stk bolter (85), 2 stk låseskiver (65) 

og 2 stk skiver (66). 

  

b. Nå skal fremre stø tteben (28) festes godt ved å stramme til 

de 4 Låsemuttrene (76). 

c.Deretter skal bakre stø tteben festes godt (25) ved å 

stramme til de 5 boltene som vist over (87). 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

TRINN 6 – 
Svingarm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  De to svingarmene (36) er 

merket "R” og “L” for høyre 

og venstre. 

 
 
 
 
 

  

   

b. Referer til bildene til 

venstre. Fjern forsiktig 

plastemballasjen fra de to 

akslene. 
Merk: Pass godt på at 

skivene som allerede 

sitter på akslene blir 

sittende og ikke fø lger 

med emballasjen! 

  

c.Se bildet til venstre – pass 

på at enden av akselen 

(axle) er litt innenfor lageret 

(bearing). 

d. Sett Svingarmen (36) på 

Krankakselen (001a) og 

skru til hardt med 1 stk flat 

skive (8x30x2.0t)(67), 1 stk 

endedeksel(35) og 1 stk 

umbracobolt 

(M8x1.25x25mm)(94). 

e. Kutt av stripsen fra 

Svingarmen (36). 

f.Gjenta prosedyren på den 

andre siden. 
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TRINN 7 – Sylinderarm og kranktilkoplingsarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sylingerarmene (48) er merket 

“R” og “L” for høyre og venstre. 

b. 2 stk umbracobolter 

(M8×p1.25×65mm)(88) og 2 stk 

låsemuttre (M8xp1.25)(75) er 

allerede skrudd på 

sylinderarmene (48). 

c.Skru ut boltene/muttrene før du 

går til neste del av monteringen. 
  

 

d. Referer til venstre bilde og controller at enden på 

akselen (axle) sitter litt innenfor lageret (bearing). 

e. Tre sylinderarmen (48) inn på akselen (001b) som 

vist til venstre og fest den godt med 1 stk flat skive 

(8x30x2.0t)(67), 1 stk endedeksel (35) og 1 stk 

umbracobolt (M8x1.25x25mm)(94). 

f.Gjebnta prosedyren på den andre siden. 

 

  

g. Se bildene til venstre – for å feste 

kranktilkoplingsarmen (40), løsne fø rst bolten (88) 

og låsemutteren (75) fra armen(40). 

h. Skru og trek ut Pull Pin (54). 

i.Deretter festes kranktilkoplingsarmen (40) til 

sylinderarmen (48) med 1 stk umbracobolt (88) og 

1 stk låsemutter (75). Stram godt til. 

 

j.Etter-stram (hardt) den andre bolten på 

kranktilkoplingsarmen (40)  (1 stk umbracobolt 

(88) og 1 stk låsemutter (75)). 

 

k.Gjenta prosedyren på den andre siden. 

  

 

 

g h 

i j 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

STEP 8 – Pedalarm 
 

Merk: Se illustrasjonen over. 4 stk tynne 

låsemuttre (M8xp1.25)(74) og 4 stk 

umbracobolter (M8xp1.25x75mm)(89) 

sitter allerede montert på pedalarmene 

(58). 

a. Skru av disse muttrene og boltene fra 

perdalarmene (58). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

b. Fest den ene pedalarmen (58) til svingarmen (36) og 

sylinderarmen (48) med 2 stk umbracobolter (89) og 2 

stk tynbne låsemuttre (74). Stram godt til. 

c.Gjenta porosedyren på den andre siden. 

 

TRINN 9 – Pedalene 

 

a. Plasser høyre pedal (55) på høyre pedalarm (58) og fest 

den godt med 4 stk korte umbracobolter  

(M8xp1.25x30mm)(86). 

b. Gjenta prosedyren på venstre side. 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

TRINN 10 – 
Faste hå ndtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk: Som vist på illustrasjonen til venstre, er 4 stk skiver 

(8x16x2.0t)(66), 4 stk låseskiver (M8)(65), 2 stk umbracobolter 

(M8xp1.25x16mm)(84), og 2 stk umbracobolter 

(M8xp1.25x30mm)(86) allerede montert på hovedenheten (1).  

 

a. Skru ut disse boltene og skivene for å klargjøre til neste del av 

monteringen. 

  
 

  

b. Gjør som vist på FIG.A, tre forsiktig øvre kontaktkabel (60) opp 

gjennom stammen på de faste håndtakene (32). 

 

 

c.Fest med 1 stk flat skive 

(66), 1 stk låseskive (65) og 

1 stk umbracobolt (84) på 

hver side av 

håndtak-stammen (32). 

Merk: Ikke stram hardt til i 

dette monteringstrinnet. 

 

 

d. Skru inn 2 stk flate skiver, 

(66) 2 stk låseskiver (65), 

og 2 stk umbracobolter (86) 

på siden av 

håndtaksstammen (32). 

Merk: Ikke stram hardt til i 

dette monteringstrinnet. 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

TRINN 11 – Computerkonsoll 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

a. Gå tilbake til siden på håndtakene 

(32) og stram til boltene (84)  

skikkelig og sjekk at også 2 stk 

skiver (66), 2 stk låseskiver er på 

plass. 

 

 

b. Gå tilbake til fremsiden av 

håndtakene (32) og stram til 

boltene  (86). Sjekk også at 2 stk 

skiver (66) og 2 stk låseskiver (65) 

er på plass 

 

 

  

c.Kople sammen Konsollkabelen (64) og 

øvre kontaktkabel (60). Merk: Pass på at 

ingen av kablene skades. 

d. Kople sammen den andre 

Konsollkabelen (98) og øvre 

puls-sensorkabel (33). Merk: Pass på at 

ingen av kablene skades! 

e. Skyv så øvre kontaktkabel (60) inn i 

konsollen (31). 

f.Skyv deretter resten av kablene inn i de 

fast håndtakene (32). 

g. Se bildet til venstre, fest forsiktig 

konsollen (31) til de faste håndtakene 

(32) og fest godt med 4 stk skruer  

(M5xp0.8x15mm)(82). 

 

 

  

c, d e 

f 
g 

 

 

Merk: For å feste konsollen raskt, sikkert og i riktig 

posisjon, sjekk illustrasjon til venstre. Dvs begynn 

med nedre høyre bolthull (Hole A) og bolt (82). 

Hole A 

FIG 1 

Hole A 
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“MONTERINGSVEILEDNING”  

TRINN 12 – Ø vre 
hå ndtak 

a. Håndtakene (44, 45).er merket 

“R” for høyre og “L” for venstre  

 

 
 
b. Merk: 2 stk umbracobolter (M8×p1.25×16mm)(87), 2 stk 

låseskiver (M8)(65) og 2 stk flate skiver (8x16x2.0t)(66) sitter 

allerede montert på sylinderarmene (48). 

c.Skru ut bolter og skiver fra sylinderarmene (48). 

 

 

d. Fest høyre øvre håndtak (45) til høyre sylinderarm (48) med 2 

stk umbracobolter (87), 2 stk låseskiver (65) og 2 stk flate 

skiver (66). Stram godt til. 

 

e. Gjenta dette på venstre side. 

f.Fullfø r monteringen ved å gå over alle bolter og kontroller at de er strammet godt til fø r ellipsetreneren tas i bruk. 

g. Kontroller også at den står stødig uten å vippe. Juster eventuelt 

med nivåskruene (27). 

TRINN 13 – Strømadapter 

a. Plugg inn ledningen til strømadapteren (63) i fremre del av 

ellipsetreneren som vist til høyre. 

b. Kople så til næ rmeste strømuttak i veggen. Unngå å bruk 

skjø teledning. 
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“BETJENINGSVEILEDNING”  

FLYTTIN AV ELLIPSETRENEREN 

Ta tak i bakre stø tteben (25) og lø ft opp til ellipsetreneren hviler på hjuklene 

som sitter ppå fremre stø tteben. Nå kan den trilles til ønsket stedy. 

 Pass på at gulvet der den trilles er jevnt uten hull eller humper. 

 

 

 

JUSTERING AV STEGLENGDEN 

E90 gir mulighet til å justere steglengden fra 45,7 cm til 58,4 cm 
 

a. For å endre steglengden, skru løs og trekk ut høyre Pull Pin (54) og skyv høyre sylinder/teleskopstang (10) til ønsket 

posisjon (blå posisjon for 58,4 cm, rødposisjon for 51 cm og grønn for 45,7 cm). 

b. Slipp høyre Pull Pin (54) igjen og pass på at den går inn på plass i riktig hull i høyre sylinder/teleskopstand (10). 

c. Gjenta samme prosedyre på venstre side. 

Merk:  

1. Høyre og venstre sylinder/teleskopstang må alltid settes i same høyde. 

2. Skru til begge Pull Pin (54) fø r du begynner treningen.  
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“COMPUTERBETJENING”                                       
 

   
 
Strøm På 

a. Pass på at adapteren er satt på plass i stikk-kontakten og i inngangen på ellipsetreneren 

b. Beveges armene/pedalene eller en av knappene på computeren trykkes, vil konsollet aktiveres og lyse opp og et 

kort "beep" varsler om at computeren er klar til å brukes.  
Strøm Av 

Konsollen skrur seg av automatisk etter 4 minutter uten bruk 
  

Programoversikt  
 

 
 
 

P1   MANUAL 

PROGRAM 

P2  ROLLING PROGRAM P3  VALLEY PROGRAM P4   FAT BURN 

PROGRAM 

P5   RAMP PROGRAM P6   FITNESS TEST 

PROGRAM 

P7   RANDOM 

PROGRAM 

P8  BODY FAT 

PROGRAM 

P9   TARGET H.R. 

PROGRAM 

P10  60% H.R.C. 

PROGRAM 

P11  75% H.R.C. 

PROGRAM 

P12  85% H.R.C. 

PROGRAM 

P13  USER 1 MODE 

PROGRAM 

P14  USER 2 MODE 

PROGRAM 

P15  USER 3 MODE 

PROGRAM 

P16  USER 4 MODE 

PROGRAM 

 

 Bruk litt tid til å bli kjent med 
computeren og funksjonene  

 Det anbefales at du varierer 
treningen ved å bruke alle 
programmer og andre muligheter 
som computeren gir mulighet til. 
Dette vil øke treningsmotivasjonen 
og gjøre det lettere å opprettholde 
god trening over tid. 
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“KONSOLL INSTRUKSJON – KONSOLLKNAPPER ”  

Console Buttons 

 

a. Trykk START/PAUSE for å starte treningen 

b. Trykk START/PAUSE igjen i løpet av treningen for å stoppe eller sette alle funksjoner 

i pausemodus. Alle data i displayet vil forbli på nivået de er når knappen trykkes.  

c. Trykk START/PAUSE igjen for å gjenoppta treningsprogrammet med 

treningsverdiene slik de var da programmet ble satt i pausemodus.   

d. Hold knappen inne for å re-sette alle verdier. Alle treningsdataene vil nullstilles og 

konsollen går tilbake til POWER ON status 

 

Trykk ENTER for å bekrefte programfunksjon (PROGRAM, TID, HØ YDE, VEKT, 

DISTANSE, KALORIER, ALDER, KJØ NN, PULSMÅ L og MOTSTANDSNIVÅ  (LEVEL) i 

hvert tidsintervall) 

 

 

Trykk UP for å øke verdier i programfunksjonene (PROGRAM, TID, HØ YDE, VEKT, 

DISTANSE, KALORIER, ALDER, KJØ NN, PULSMÅ L og MOTSTAMNDSNIVÅ  (LEVEL) i 

hvert tidsintervall) 

 

 

Trykk DOWN for å redusere verdiene i programfunksjonene (PROGRAM, TID, HØ YDE, 

VEKT, DISTANSE, KALORIER, ALDER, KJØ NN, PULSMÅ L og MOTSTANDSNIVÅ  
(LEVEL) i hvert tidsintervall) 
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“KONSOLLBETJENING - KONSOLLKNAPPER ”  
 

 

Under trening (etter trykk av START/ PAUSE), trykk MODE for å velge hastighet (SPEED), 

distanse (DISTANCE), kalorier (CALORIES) eller frekvens (RPM), odometer (ODO) og WATT 

 
 
 
 
 
 

RPM, ODO, WATT vil vises samtidig           SPEED, DISTANCE, CAL. vil vises samtidig 
 

DISTANSE og ODO (ODOMETER) informasjon: 

 DISTANSE:  

a. Her vises total distanse tilbakelagt i treningsøkten fra 0 til 999 km.  

b. Når du har trykket START/PAUSE, vil DISTANSE begynne å telle opp fra 0. Under 

treningen, trykk START/PAUSE igjen for stoppe all registrering av treningsverdier, 

inklusive distanse. 

c. Trykk START/PAUSE igjen for å gjenoppta programmet og distanseverdien vil 

fortsette å telle opp til programmet er ferdig  

d. Konsollen vil skru seg av automatisk etter 4 minutters inaktivitet. Så snart pedalene 

tråkkes eller en av knappene trykkes, vil distansen begynne å telle opp igjen fra 0. 

 ODO (ODOMETER): Funksjonen til ODO og DISTANSE 

er den samme, men her blir total distanse som 

ellipsetreneren tilbakelegger over levetiden akkumulert. 

Hvis det er behov for på re-sette ODO’s distanseverdi, 

trykk UP, DOWN og ENTER samtidig for å la motoren 

automatisk kalibrere for å re-sette ODO verdien til null. 

 

a. PULSE RECOVERY knappen måler hvor raskt pulsen 

synker til normalnivå etter endt trening. Du bruker denne 

knappen for å få en indikasjon på forbedring av formen. 

b. Konsollen vil registrere pulsen i 60 sekunder og kalkulere 

en HEART RATE RECOVERY verdi fra F1.0 til F6.0, hvor  

F1.0 er best og F6.0 er dårligst (kun en indikasjon) 

c. Verdiene her må kun brukes som sammenligning mellom treninger over tid og bø r måles rett 

etter at treningen er avsluttet.  

d. Pulsen din vil vises noen sekunder etter at pulssymbolet “ ” dukker opp i displayet 
 

Merk:  

Hvis du ikke holder godt rundt håndpulsmålerne på 

håndtakene og er litt fuktig i håndflatene eller har pulsbeltet 

på, vil ikke pulsen registreres og pulsvinduet i displayet vil 

vise “0”.  Hovedvinduet vil vise “F6.0”. Dette betyr at 

pulssignaler ikke kan registreres. Trykk en av knappene for å 

avbryte den lange varslingstonen som kommer og trykk så  

RECOVERY knappen en gang til etter at du har sjekket at du holder godt rundt håndpulsmålerne 

eller har pulsbelte riktig plassert.   
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“KONSOLLBETJENING”– KONSOLLKNAPPER”  

Konsollfunksjoner 

 

PROGRAM: 

 Konsollen kommer med 16 forhåndsdefinerte programmer 

 Viser de 16 programmene man kan velge mellom før man er i gang; P1 ~ P16 

 Viser programmet som er valgt når man er i gang og kjø rer programmet 

LEVEL: 

 Viser motstandsnivå for gjeldende program. 

 

TIME (tid): 

 Teller opp: Hvis tidsmål ikke defineres, vil tiden telle opp fra 0:00 til maksimum 99:59 

minutter 

 Teller ned: Hvis tidsmål er satt, vil konsollen telle fra tidsmålet og ned til 0:00 

HEIGHT (høyde): 

 Visningsområde:  

110 ~ 250cm. Minimumshøyden er satt fordi ellipsetreneren ikke er beregnet for barn 

WEIGHT (vekt): 

 Vises i området:  

10 ~ 200KG. Minimumsvekten er satt lavt, men merk at ellipsetreneren ikke er 

beregnet for barn  

 

DISTANCE (distanse): 

 Teller opp: Hvis distansemål ikke defineres, vil tiden telle opp fra 0 til maksimum 999 

km 

 Teller ned: Hvis distamsemål er satt, vil konsollen telle fra dette målet og ned til 0:00 

 Under trening (eller etter at START/PAUSE knappen er trykket), kan brukeren 

trykke MODE knappen for å velge mellom DISTANCE eller ODO (Odometer) 

 

ODO: 

 ODO og DISTANCE vil begge akkumulere distanseverdiene underveis, ODO 

fortsetter på distanse registrert i tidligere treningsøkter mens DISTANCE begynner 

på 0 og registrerer distansen tilbakelagt til treningsøkten er ferdig. 

FORSKJELLIG RESET INFO. FOR DISTANCE & ODO: 

 RESET INFO. for DISTANCE:  

Konsollen vil slå seg av automatisk etter 4 minutters inaktivitet. DISTANCE verdien 

vil begynne å telle opp fra 0 igjen når man begynner å tråkke igjen eller trykker en av 

konsollknappene 

 RESET INFO. for ODO: 

For å resette ODO’s distanseverdier, trykk UP, DOWN og 

ENTER samtidig for at motoren skal kalibreres og ODO 

verdien resettes til null. Det tar noen minutter å resette 

verdiene. 

FAT%: 

 Når BODY FAT TEST kjøres, vil resultatet vise kroppens 

fettprosent i BODY FAT PROGRAM (P8) 

 Fettprosenten er andelen av fett i kroppens sammensetning og ettersom den 

beregnes og ikke måles, må resultatet sees som et estimat og ikke en helt korrekt 

verdi   
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“KONSOLLBETJENING”– KONSOLLFUNKSJONER”  

Konsollfunksjoner 

 

 

CALORIES (kalorier): 

 Teller opp: Hvis kalorimål ikke defineres, vil kalorier telle opp fra 0 

 Teller ned: Hvis kalorimål er satt, vil konsollen telle fra dette målet og ned til 0 

BMR: 

 Under BODY FAT TEST, vil resultatene vise verdien av BMR i BODY FAT 

PROGRAM (P8) 

 BMR (BASAL METABOLIC RATE) er et mål på kroppens kaloribruk for å 

opprettholde normalfunksjon ved hvile. 

WATT: 

 Viser fortløpende wattnivået man ligger på under treningen. 

 

TARGET H.R. (pulsmål): 

 Vises i området:  

60 ~ 220 BPM (slag per minutt) 

AGE (alder): 

 Vises i området:  

10 ~ 99 år. 

Merk: selv om konsollen åpner for å registrere alder ned til 10 år er ikke E90 anbefalt 

til trening for barn. 

BMI: 

 Under BODY FAT TEST, vil resultatene også vise verdien av BMI i BODY FAT 

PROGRAM (P8) 

 BMI (BODY MASS INDEX) kalkuleres ut fra en høyde/vekt formel. BMI verdien gir en 

indikasjon på om man er undervektig, normalvektig, overvektig eller sykelig  

 

HEART RATE (puls): 

 Det er to måter å få registrert pulsverdi på når du trener på E90; ved å bruke 

håndpuls og ved å bruke pulsbelte. Når du bruker håndpuls er det viktig at du griper 

rundt pulssensorene på hvert av håndtakene. Du kan med fordel fukte håndflatene 

noe for å sikre god kontakt. Bruker du pulsbelte, er det viktig at det sitter plassert på 

huden rett under brystene, og også her er det en fordel om huden ved sensorene er 

litt fuktig/klam. Ved bruk av pulsbelte kan du plassere hendene akkurat der du vil 

under treningen siden pulsen registreres gjennom beltet. Uansett målemetode - 

pulsverdien vil vises noen sekunder etter at pulssymbolet “ ” vises i displayet.  

 Hvis hendene eller pulsbeltet ikke er plassert riktig eller huden er for tø rr, og det ikke 

registreres pulssignaler innen 5-10 sekunder vil konsollen avslutte søk etter 

pulssignaler. Plasseres hendene / pulsbeltet korrekt igjen, vil registreringen 

gjenopptas og pulsverdiene vises i displayet.  

BODY TYPE kroppstype): 

 Under BODY FAT TEST, vil en indikasjon på kroppstype bli gitt i BODY FAT 

PROGRAM (P8) 
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“KONSOLLBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)”  

 
 
“1” Oppstart: Trykk en av konsollknappene eller begynn å bevege armene/pedalene 

a. Pass på at strømmen er koplet til og bryteren er på.  

b. Hvis det ikke er aktivitet på ellipsetreneren på 4 minutter, vil konsollen skru seg av automatisk. 

c. Trykk hvilken som helst av konsollknappene eller begynn å beveg ellipsearmene /pedalene, og konsollen vil 

lyse opp etter noen få sekunder og en varsellyd kan høres. Den sier at konsollen er klar til bruk. 

 

“2” Oppstart: Start/Pause knappen, eller ”hold for å resette” knappen, er en enkel måte å 

re-sette eller gå over i POWER ON status 
 

Hold START/PAUSE knappen inne i noen sekunder og alle treningsdata vil re-sette seg til 

verdiene du hadde satt i utgangspunktet og konsollen returnerer til POWER ON status 

 
 

 3” Normal måte å kjøre MANUAL PROGRAM (P1)  

 
“A. STARTE MANUAL PROGRAM (P1)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POWER ON status 

 

ENTER knappen:  

Når strømmen er skrudd på kan manual 

program (P1) velges. Trykk ENTER 

knappen for å bekrefte og gå inn i  

MANUAL PROGRAM (P1) 

a. START /PAUSE knappen:  

Hvis du har valgt et av de andre 
programmene (P2~P16) men vil til P1, trykk 

START/PAUSE for å stoppe programmet du 

har valgt.  

b. Nå kan du trykke UP eller DOWN knappen til 

du kommer til MANUAL PROGRAM 
(P1) 

c.Trykk ENTER knappen for å bekrefte og gå 

inn i MANUAL PROGRAM (P1) 

or 
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“KONSOLLBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)”  
 
“B. SETT Ø NSKET TIDS- eller DISTANSEMÅ L  

Man kan sette enten et tidsmål (lengden på treningen) eller et distansemål (hvor langt du vil gå).  

 

Hvis du vil sette en tid for treningsøkten men ikke et 
distansemål: 
 

Trykk UP eller DOWN knappen:  

 

a. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til TIME 

funksjonsmodus, og displayet vil vise et blinkende 

“0:00”.  

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette ønsket 

lengde på treningsøkten (1:00 til 99:00 minutter; et 

trykk gir 1 minutts endring)   

Merk for TIME:  

 Teller opp: Hvis det ikke er satt tid vil TIME telle fra 

0:00 til maksimaltid som er 99:59 minutter. 

 Teller ned: Hvis du har satt en tid for treningen, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 

0:00. Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

Hvis du vil sette et distansemål men ikke et tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappe, og deretter UP eller DOWN 

knappen: 

 

c. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til 

TIME og displayet vil vise et blinkende “0:00”.  

a. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil vises 

med displayet blinkende “0.0” 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distansemål for treningsøkten. 

Distansemålet kan settes innen området 1- 

999km og 1 trykk gir 1 km økning/reduksjon. 

Merk for DISTANCE: 

 Teller opp: Hvis det ikke er satt distansemål vil det 

telles opp fra 0 til maksimalt 999 kilometer. 

 Teller ned: Hvis du har satt et distansemål, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 0. 

Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

 
 “C. SETT Ø NSKET KALORIMÅ L OG DIN ALDER” 

1. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen for å komme til kaloriprogrammet. 

a. Trykk ENTER igjen og komme til innlegging av tid/distansemål (se b) samt kalorimål. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å få opp ønsket kalorimål. (valgområde er 10 til 9990 

kalorier og 1 trykk gir 10 kcal endring) 

Merk for kalorier: 
 Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kalorivinduet i displayet telle opp fra 0 og til skutt vise total 

kaloribruk under treningsøkten. 
 Teller ned: Hvis et kalorimål er satt, vil kalorivinduet i displayet vise kalorimålet når du begynner treningen og 

deretter telle ned til du når 0 og målet er nådd. 
 
2. Trykk ENTER knappen for å bekrefte kalorimålet og komme til innlegging av alder: 

Bruk UP eller DOWN knappen for å komme til riktig alder (settes innen området 10 – 99 år) 

og deretter Enter for å bekrefte.  

 

 

Merk for alder: 

Selv om alder kan settes så lavt som 10 år betyr det ikke at E90 er beregnet for barn. 
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“KONSOLLBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)”  
 

“D. START PROGRAMMET” 

START/ PAUSE knappen: Trykk START/ PAUSE for å begynne å trene. “START” vil nå vises i displayet 

 
 

“ E. KONTROLLER AT DET REGISTRERES PULSVERDI MENS DU TRENER” 

Merk: 

 Du må enten holde godt rundt håndpulsmålerne på håndtakene eller bruke pulsbelte 

for å få registret og vist pulsverdi. Pulsen vil vises i displayet noen sekunder etter at 

pulssymbolet “ ” dukker opp i displayet  

             

 Hvis pulssensorene ikke klarer å registrere pulssignaler i løpet av kort tid, vil konsollen 

avslutte søk etter pulssignaler og displayet vil visefeilmeldingen “P”. Fukt huden litt og 

plasser hendene rundt håndpulsmålerne igjen, evt sjekk at pulsbeltet sitter korrekt, og 

hvis pulssignaler nå sendes som de skal vil pulsverdien dukke opp i displayet. 
 
 “F. DU KAN ENKELT ENDRE MOTSTAND UNDERVEIS I TRENINGEN” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan endre motstandsnivå (level) når som helst i treningsøkten 

ved å trykke UP eller DOWN knappen 

 
 
 
 
 
 

 
 G. FØ LG MED PÅ  PULSVERDIEN I FORHOLD TIL PULSMÅ LET DU HAR SATT – DETTE GJØ R DET LETTERE 

Å  TRENE PÅ  RIKTIG INTENSITET OG BELASTNINGSNIVÅ ” 
 

 For å forbedre kondisjonen din kan det væ re lurt å fø lge computerens anbefaling mht hvilket 

pulsnivå du bør trene på (pulsmål). Computeren vil beregne dette ut fra alderen din som er 

lagt inn i et tidligere trinn. 

 Pulsmålet er kalkulert ut fra 85% av din forventete maksimalpuls. For eksempel: En 

person på 30 år vil ha en forventet maksimalpuls på 190 (220 – alder), og 85% av dette blir da et pulsmål på 

161. Computeren vil registrere pulsen din fortløpende og sammenligne med pulsmålet som er satt.  

Pulsverdien din vil blinke for å varsle deg om å redusere hastigheten eller sette ned belastningen hvis pulsen 

din ligger over pulsmålet. 
 
 H. HVORDAN VEKSLE MELLOM Å  SE HASTIGHET, DISTANSE OG KLORIER ELLER FREKVENS, ODO 

(ODOMETER) OG “WATT” 

Under treningen (etter at du har trykket START/PAUSE), vil man kunne trykke MODE for å veksle mellom å se 
verdiene for hastighet (SPEED), distanse (DISTANCE) og kalorier eller frekvens (RPM), akkumulert distanse fra 
all trening (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
  

RPM, ODO, WATT will show at the same time        SPEED, DISTANCE, CAL. will show at the same time 
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“KONSOLLBETJENING – PROGRAM (P2 ~ P7)”  
 

 
 

“1” Oppstartsinformasjon: Start/Pause knappen, eller ”hold for å resette” knappen, er en 

enkel måte å re-sette eller gå over i POWER ON status 
 

Trykk og hold inne START/PAUSE knappen noen sekunder, og alle data vil re-settes til sine 

opprinnelig nivåer og konsollen går tilbake til POWER ON status 

  
“2” Normal måte å kjøre PROGRAM (P2~P7) på  
 
“A. TRYKK ENTER FORM Å  KOMME TIL MANUAL PROGRAM (P2~P7)” 

a. START/PAUSE button:  

Hvis du allerede har valkgt et annet program, (P1 eller P8 ~ P16), trykk START/PAUSE knappen for å gå ut av 

dette programmet 

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å komme til ønsket program; PROGRAM (P2 ~ P7) 

c. ENTER knappen: 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte valg av program og gå inn i PROGRAM (P2 ~ P7) 
 
 
 
 
 

 
POWER ON status 

 

 



 25 

 

                                                                              

“KONSOLLBETJENING – PROGRAM (P2 ~ P7)”  
 
 
“B. SETT Ø NSKET TIDS- eller DISTANSEMÅ L  

Man kan sette enten et tidsmål (lengden på treningen) eller et distansemål (hvor langt du vil gå).  

 

Hvis du vil sette en tid for treningsøkten men ikke et 
distansemål: 
 

Trykk UP eller DOWN knappen:  

 

d. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til TIME 

funksjonsmodus, og displayet vil vise et blinkende 

“0:00”.  

e. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette ønsket 

lengde på treningsøkten (1:00 til 99:00 minutter; et 

trykk gir 1 minutts endring)   

Merk for TIME:  

 Teller opp: Hvis det ikke er satt tid vil TIME telle fra 

0:00 til maksimaltid som er 99:59 minutter. 

 Teller ned: Hvis du har satt en tid for treningen, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 

0:00. Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

Hvis du vil sette et distansemål men ikke et tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappe, og deretter UP eller DOWN 

knappen: 

 

f. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til 

TIME og displayet vil vise et blinkende “0:00”.  

a. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil vises 

med displayet blinkende “0.0” 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distansemål for treningsøkten. 

Distansemålet kan settes innen området 1- 

999km og 1 trykk gir 1 km økning/reduksjon. 

Merk for DISTANCE: 

 Teller opp: Hvis det ikke er satt distansemål vil det 

telles opp fra 0 til maksimalt 999 kilometer. 

 Teller ned: Hvis du har satt et distansemål, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 0. 

Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

 
 “C. SETT Ø NSKET KALORIMÅ L OG DIN ALDER” 

3. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen for å komme til kaloriprogrammet. 

a. Trykk ENTER igjen og komme til innlegging av tid/distansemål (se b) samt kalorimål. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å få opp ønsket kalorimål. (valgområde er 10 til 9990 

kalorier og 1 trykk gir 10 kcal endring) 

Merk for kalorier: 
 Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kalorivinduet i displayet telle opp fra 0 og til skutt vise total 

kaloribruk under treningsøkten. 
 Teller ned: Hvis et kalorimål er satt, vil kalorivinduet i displayet vise kalorimålet når du begynner treningen og 

deretter telle ned til du når 0 og målet er nådd. 
 

4. Trykk ENTER knappen for å bekrefte kalorimålet og komme til innlegging av alder: 

Bruk UP eller DOWN knappen for å komme til riktig alder (settes innen området 10 – 99 år) 

og deretter Enter for å bekrefte.  

 

 

Merk for alder: 

Selv om alder kan settes så lavt som 10 år betyr det ikke at E90 er beregnet for barn. 
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“CONSOLE INSTRUCTIONS – PROGRAM (P2 ~ P7)”  
“D. START PROGRAMMET” 

START/ PAUSE knappen: Trykk START/ PAUSE for å begynne å trene. “START” vil nå vises i displayet 

 
 

“ E. KONTROLLER AT DET REGISTRERES PULSVERDI MENS DU TRENER” 

Merk: 

 Du må enten holde godt rundt håndpulsmålerne på håndtakene eller bruke pulsbelte 

for å få registret og vist pulsverdi. Pulsen vil vises i displayet noen sekunder etter at 

pulssymbolet “ ” dukker opp i displayet  

             

 Hvis pulssensorene ikke klarer å registrere pulssignaler i løpet av kort tid, vil konsollen 

avslutte søk etter pulssignaler og displayet vil visefeilmeldingen “P”. Fukt huden litt og 

plasser hendene rundt håndpulsmålerne igjen, evt sjekk at pulsbeltet sitter korrekt, og 

hvis pulssignaler nå sendes som de skal vil pulsverdien dukke opp i displayet. 
 
 “F. DU KAN ENKELT ENDRE MOTSTAND UNDERVEIS I TRENINGEN” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan endre motstandsnivå (level) når som helst i treningsøkten 

ved å trykke UP eller DOWN knappen 

 
 
 
 
 
 

 
 G. FØ LG MED PÅ  PULSVERDIEN I FORHOLD TIL PULSMÅ LET DU HAR SATT – DETTE GJØ R DET LETTERE 

Å  TRENE PÅ  RIKTIG INTENSITET OG BELASTNINGSNIVÅ ” 
 

 For å forbedre kondisjonen din kan det væ re lurt å fø lge computerens anbefaling mht hvilket 

pulsnivå du bør trene på (pulsmål). Computeren vil beregne dette ut fra alderen din som er 

lagt inn i et tidligere trinn. 

 Pulsmålet er kalkulert ut fra 85% av din forventete maksimalpuls. For eksempel: En 

person på 30 år vil ha en forventet maksimalpuls på 190 (220 – alder), og 85% av dette blir da et pulsmål på 

161. Computeren vil registrere pulsen din fortløpende og sammenligne med pulsmålet som er satt.  

Pulsverdien din vil blinke for å varsle deg om å redusere hastigheten eller sette ned belastningen hvis pulsen 

din ligger over pulsmålet. 
 
 H. HVORDAN VEKSLE MELLOM Å  SE HASTIGHET, DISTANSE OG KLORIER ELLER FREKVENS, ODO 

(ODOMETER) OG “WATT” 

Under treningen (etter at du har trykket START/PAUSE), vil man kunne trykke MODE for å veksle mellom å se 
verdiene for hastighet (SPEED), distanse (DISTANCE) og kalorier eller frekvens (RPM), akkumulert distanse fra 
all trening (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
  

RPM, ODO, WATT will show at the same time     SPEED, DISTANCE, CAL. will show at the same time 
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“KONSOLLBETJENING – BODY FAT PROGRAM (P8)”  

 
“1” Oppstartsinformasjon: Start/Pause knappen, eller ”hold for å resette” knappen, er en 

enkel måte å re-sette eller gå over i POWER ON status 
 

Trykk og hold inne START/PAUSE knappen noen sekunder, og alle data vil re-settes til sine 

opprinneligw nivåer og konsollen går tilbake til POWER ON status 

 

 “2” Normal måte å kjøre BODY FAT PROGRAM (P8) på 
 
“A. KOMME INN I BODY FAT PROGRAM (P8)” 
 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis du allerede har valgt og er inne I et av de andre programmene (P1 ~ P7, P9 ~ P16), trykk START/PAUSE 

for å gå ut av dette programmet. 

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å komme til valg av BODY FAT PROGRAM (P8) 

c. ENTER knappen: 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte og gå inn i BODY FAT PROGRAM (P8) 
 

“B. LEGGE INN PERSONLIG INFORMASJON (KJØ NN, HØ YDE, ALDER )” 
 

1. UP eller DOWN knappen:  

Etter på ha trykket ENTER knappen, vil GENDER (kjønn) symbolet “ ”blinke i displayet. 

Trykk UP eller DOWN knappen for å komme til mann/kvinne  

 
 

 

2. ENTER knappen igjen: 

a. Trykk ENTER knappen igjen for å bekrefte kjønn og komme til innlegging av høyden. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette riktig høyde (i området 10-250cm)   

 

 

 

Merk: E90 er ikke beregnet for barn 
 
 

 

 
POWER ON status 
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“KONSOLLBETJENING – BODY FAT PROGRAM (P8)”  
 

3. ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

c. Trykk ENTER knappen for å bekrefte høyden din og komme til innlegging av 

vektinformasjon. 

d. Bruk UP eller DOWN knappen for å komme til riktig vekt (kan settes innen området 

10-200 kg).  

e. Merk: E90 skal ikke brukes av personer som veier over 136 kg eller av barn                    
 
4. ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen:: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte vekten og komme til innlegging av alder. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette riktig alder (innen området 10-99 år) 
 
 
 
 

 

“C. START TESTING ” 

START/ PAUSE knappen: Trykk START/ PAUSE for å starte testingen. Målingen tar kun 10-15 sekunder. Les den 

neste siden for å få bedre forståelse av hva resultatene sier. 
 
“D. THE BODY FAT RESULTATER - INFORMASJON” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. BMI (BODY MASS INDEX): 

Body Mass Index er utledet av en høyde/vekt formel som brukes i helseomsorgen for å vurdere en perons 

kroppsammensetning ut fra et helseperspektiv. Fra dine BMIverdier kan du få et anslag på om du vurderes som 

undervektig, normalvektig, overvektig eller sykelig overvektig 

RESULTATER TILHØ RENDE BMI VERDIER 

Undervektig Under 20 (19 for kvinner) 

Normalvektig Mellom 20 og 24.99 

Noe overvektig Mellom 25 og 29.99 

Overvektig Mellom 30 og 34.99 

Sterkt overvektig Mellom 35 og 39.99 

Sykelig overvektig 40 og høyere 

2. BMR (BASAL METABOLIC RATE): 

Basal Metabolic Rate er en indikator for hva kroppen forbrenner for å kunne opprettholde normale funksjoner 

under hvile. BMR er derfor en viktig faktor for å vurdere nødvendig kaloriinntak for å gå ned, opprettholde eller gå 

opp i vekt.  
 

Ø nsker du å gå ned i vekt bør du sørge for at kaloriinntaket ditt er lavere enn kaloriforbruket. Dvs væ re mer 

bevisst hva og hvor mye du spiser i forhold til hva du forbrenner. Her vil regelmessig trening også væ re viktig for 

å opprettholde kaloriforbruket og forebygge livsstilsykdommer. 

 

  

BMI verdier og resultater varierer 
noe mellom kvinner og menn. 
Tabellen til venstre er en 
gjennomsnittsbetraktning. 

 

Illustrasjonen til venstre er kun et eksempel 
for å vise hvordan et testresultat kan se ut. 
Hver person har ulik kroppsammensetning og 
denne varierer normal noe over tid.  

 



 29 

 

                                                                              

“KONSOLLBETJENING – BODY FAT PROGRAM (P8)”  
 

3. BODY FAT%:  

Med body fat prosent menes rett og slett hvor mange prosent fett kroppen består av. Hvis du veier 80 kg og har 

fettprosent på 10, betyr det at kroppen består av 8 kg fett og 72 kg annen kroppsmasse som fks ben, muskler, 

blod med mer.     
 
“E. BODY FAT RESULTATENE” 
 
4. KROPPSTYPE: 

Referer til fø lgende tabell for å få en indikasjon på hvilken kroppstype du har (NB! Kvinner har naturlig høyere 
verdier enn menn, tabellen under er kun en indikasjon og ingen fasit):  
 

Type 1 5% ~ 9% (fett%) Undervektig  Type 2 10% ~ 14%  
(fett%) 

Tynn nivå 1 

  
Type 3 15% ~ 19%  

(fett%) 
Tynn nivå 2 Type 4 20% ~ 24%  

(fett %) 
Tynn nivå 3 

  
Type 5 25% ~ 29%  

(fett %) 
Normal Type 6 30% ~ 34%  

(fett %) 
Overvektig  

  
Type 7 35% ~ 39%  

(fett %) 
Kraftig 
overvektig nivå1 

Type 8 40% ~ 44%  
(fett %) 

Kraftig 
overvektig nivå2 

  
Type 9 45% ~ 50%  

(fett %) 
Sykelig 
overvektig 

 

  
5. FEILMELDING: 

Hvis du ikke holder godt rundt håndpulsmålerne, vil ikke pulssensorene 

fange opp pulssignalene. Konsollen vil da vise feilmeldingen “E3”. For å 

teste igjen, pass på at håndflatene er litt fuktige/klamme og at du griper 

godt rundt begge håndpulsmålerne. 
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“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  

 

 
 
 
 
 

“1” Oppstartsinformasjon: Start/Pause knappen, eller ”hold for å resette” knappen, er en 

enkel måte å re-sette eller gå over i POWER ON status 
 

Trykk og hold inne START/PAUSE knappen noen sekunder, og alle data vil re-settes til sine 

opprinneligw nivåer og konsollen går tilbake til POWER ON status 

 
 

“2” Normal måte å kjøre H.R.C. PROGRAM (P9~P12) på 
 
“A.“HVORDAN KOMME TIL H.R.C. PROGRAM (P9~P12)” 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis du allerede har valgt og er i et av de andre programmene (P1 ~ P8 or P13 ~ P16), kan du trykke  

START/PAUSE knappen for å gå ut av dette programmet 

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å komme til valg av H.R.C. PROGRAM (P9 ~ P12) 

c. ENTER knappen: 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte og gå inn i H.R.C. PROGRAM (P9 ~ P12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POWER ON status 

 

T.H.R. 60% H.R.C. 

75% H.R.C. 85% H.R.C. 
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“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  

 
“B. SETT Ø NSKET TIDS- eller DISTANSEMÅ L  

Man kan sette enten et tidsmål (lengden på treningen) eller et distansemål (hvor langt du vil gå).  

Hvis du vil sette en tid for treningsøkten men ikke et 
distansemål: 

Trykk UP eller DOWN knappen:  

 

a. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til 

TIME funksjonsmodus, og displayet vil vise et 

blinkende “0:00”.  

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette ønsket 

lengde på treningsøkten (1:00 til 99:00 minutter; et 

trykk gir 1 minutts endring)   

Merk for TIME:  

 Teller opp: Hvis det ikke er satt tid vil TIME telle fra 

0:00 til maksimaltid som er 99:59 minutter. 

 Teller ned: Hvis du har satt en tid for treningen, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 

0:00. Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

Hvis du vil sette et distansemål men ikke et tidsmål: 

Trykk ENTER knappe, og deretter UP eller DOWN 

knappen: 

 

a. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn 

i MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til 

TIME og displayet vil vise et blinkende “0:00”.  

b. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil vises 

med displayet blinkende “0.0”. 

c. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distansemål for treningsøkten. Distansemålet 

kan settes innen området 1- 999km og 1 trykk gir 1 

km økning/reduksjon. 

Merk for DISTANCE: 

 Teller opp: Hvis det ikke er satt distansemål vil det 

telles opp fra 0 til maksimalt 999 kilometer. 

 Teller ned: Hvis du har satt et distansemål, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 0. 

Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk.  

 “C. SETT Ø NSKET KALORIMÅ L OG DIN ALDER” 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte tid og distanse og deretter UP eller DOWN knappen for å komme til 

kaloriprogrammet. 

a. Trykk ENTER igjen og komme til innlegging av tid/distansemål (se b) samt kalorimål. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å få opp ønsket kalorimål. (valgområde er 10 til 9990 

kalorier og 1 trykk gir 10 kcal endring) 

 
Merk for kalorier: 
 Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kalorivinduet i displayet telle opp fra 0 og til skutt vise total 

kaloribruk under treningsøkten. 
 Teller ned: Hvis et kalorimål er satt, vil kalorivinduet i displayet vise kalorimålet når du begynner treningen og 

deretter telle ned til du når 0 og målet er nådd. 
 

 “D. SETT PULSMÅ L eller ALDER” 

 Hvis du har valgt PROGRAM 9, velg pulsmål: 

Trykk ENTER knappen og 

deretter UP eller DOWN 

knappen: 

 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte kalorimål og 

komme til innlegging av pulsmål 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette ønsket 

pulsmål (kan settes innen området 60 – 220 BPM, dvs 

slag/min) 

Hvis du har valgt PROGRAM 10~12, legg inn alderen: 

Trykk ENTER knappen og 

deretter UP eller DOWN 

knappen: 
 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte kalorimål og 

komme til innlegging av alder. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen til å legge inn alder (i 

området 10 – 99 år)  
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“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  
 
 E. GREIT Å  VITE OM PULSPROGRAMM” 

 

a. ENKEL FORMELOVERSIKT:  

NYBEGYNNER: 60% av maksimalpuls; 60% av (220 – alderen din)  

TRENT: 75% av maksimalpuls; 75% av (220 – aldermen din)  

GODT TRENT: 85% av maksimalpuls; 85% av (220 – alderen din) 

 

b. KONSOLLEN VIL PASSE PÅ  

PULSNIVÅ ET DITT UUNDER 

TRENINGEN 

 Konsollen vil registrere pulsen din 

under treningen og justere motstanden for å holde pulsen din 

rundt pulsmålet.  

 Hvis pulsen er 5 slag eller mer over pulsmålet, vil konsollen 

senke motstanden automatisk  

 Hvis pulsen er 5 slag eller mer under pulsmålet vil konsollen øke mostanden automatisk  

Et eksempel: hvis du er 30 år, vil 60% av din teoretiske maksimalpuls væ re 114. Pulssonen hvor du kan 

trene uten at konsollen "griper inn" vil da væ re 109 – 119. Konsollen vil passe på og justere motstanden hvis 

pulsen kommer utenfor denne sonen (109 – 119) under treningen. 
 

“F. START TRENINGEN” 

START/ PAUSE knappen: Trykk START/ PAUSE for å begynne programmet. “START” vil da vises i displayet 

 

 

 

 

 
 

 

“G. UNDER TRENINGEN, PASS PÅ  AT PULSEN REGISTRERES FORTLØ PENDE” 

Merk: 

 Du må enten holde godt rundt håndpulsmålerne på håndtakene eller bruke pulsbelte 

for å få registret og vist pulsverdi. Pulsen vil vises i displayet noen sekunder etter at 

pulssymbolet “ ” dukker opp i displayet  

             

 Hvis pulssensorene ikke klarer å registrere pulssignaler i løpet av kort tid, vil konsollen 

avslutte søk etter pulssignaler og displayet vil visefeilmeldingen “P”. Fukt huden litt og 

plasser hendene rundt håndpulsmålerne igjen, evt sjekk at pulsbeltet sitter korrekt, og 

hvis pulssignaler nå sendes som de skal vil pulsverdien dukke opp i displayet. 
 
 
 “H. DU KAN ENKELT ENDRE MOTSTAND UNDERVEIS I TRENINGEN” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan endre motstandsnivå (level) når som helst i treningsøkten 

ved å trykke UP eller DOWN knappen 

 
 
 
 
 

 
FIND YOUR TARGET HEART RATE 
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“KONSOLLBETJENING – BRUKERDEFINERTE PROGRAM (P13 ~ P16)”  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1” Oppstartsinformasjon: Start/Pause knappen, eller ”hold for å resette” knappen, er en 

enkel måte å re-sette eller gå over i POWER ON status 
 

Trykk og hold inne START/PAUSE knappen noen sekunder, og alle data vil re-settes til sine 

opprinneligw nivåer og konsollen går tilbake til POWER ON status 

 
 

“2” Normal måte å kjøre brukerdefinerte (USER) programmer (P13~P16) på  

 

“A. HVORDAN KOMME TIL BRUKERDEFINERTE PROGRAMMER (P13~P16)” 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis du har valgt og er i et av de andre programmene (P1 ~ P12), trykk START/PAUSE knappen for å gå ut av 

det og komme til valg av program igjen 

b. UP eller DOWN knappen:  

    Trykk UP eller DOWN knappen for å komme til USER MODE PROGRAM (P13 ~ P16) 

c. ENTER knappen: 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget og gå inn i USER MODE PROGRAM (P13 ~ P16) 

 
 
 
 
 
 

 
POWER ON status 
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“KONSOLLBETJENING – BRUKERDEFINERTE PROGRAM (P13 ~ P16)”  
 
“B. SETT Ø NSKET TIDS- eller DISTANSEMÅ L  

Man kan sette enten et tidsmål (lengden på treningen) eller et distansemål (hvor langt du vil gå).  

 

Hvis du vil sette en tid for treningsøkten men ikke et 
distansemål: 
 

Trykk UP eller DOWN knappen:  

 

g. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til TIME 

funksjonsmodus, og displayet vil vise et blinkende 

“0:00”.  

h. Bruk UP eller DOWN knappen for å sette ønsket 

lengde på treningsøkten (1:00 til 99:00 minutter; et 

trykk gir 1 minutts endring)   

Merk for TIME:  

 Teller opp: Hvis det ikke er satt tid vil TIME telle fra 

0:00 til maksimaltid som er 99:59 minutter. 

 Teller ned: Hvis du har satt en tid for treningen, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 

0:00. Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

Hvis du vil sette et distansemål men ikke et tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappe, og deretter UP eller DOWN 

knappen: 

 

i. Etter å ha trykket ENTER knappen for å komme inn i 

MANUAL PROGRAM (P1), kommer du til 

TIME og displayet vil vise et blinkende “0:00”.  

a. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil vises 

med displayet blinkende “0.0” 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distansemål for treningsøkten. 

Distansemålet kan settes innen området 1- 

999km og 1 trykk gir 1 km økning/reduksjon. 

Merk for DISTANCE: 

 Teller opp: Hvis det ikke er satt distansemål vil det 

telles opp fra 0 til maksimalt 999 kilometer. 

 Teller ned: Hvis du har satt et distansemål, vil 

konsollen telle ned fra denne verdien og ned til 0. 

Da er programmet ferdig og mølla vil stoppe 

automatisk. 

 

 
 “C. SETT Ø NSKET KALORIMÅ L OG DIN ALDER” 

5. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen for å komme til kaloriprogrammet. 

a. Trykk ENTER igjen og komme til innlegging av tid/distansemål (se b) samt kalorimål. 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å få opp ønsket kalorimål. (valgområde er 10 til 9990 

kalorier og 1 trykk gir 10 kcal endring) 

Merk for kalorier: 
 Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kalorivinduet i displayet telle opp fra 0 og til skutt vise total 

kaloribruk under treningsøkten. 
 Teller ned: Hvis et kalorimål er satt, vil kalorivinduet i displayet vise kalorimålet når du begynner treningen og 

deretter telle ned til du når 0 og målet er nådd. 
 
6. Trykk ENTER knappen for å bekrefte kalorimålet og komme til innlegging av alder: 

Bruk UP eller DOWN knappen for å komme til riktig alder (settes innen området 10 – 99 år) 

og deretter Enter for å bekrefte.  
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“KONSOLLBETJENING – BRUKERDEFINERTE PROGRAM; (P13 ~ P16)”  
 

“E. LEGG INN MOTSTAND FOR DE ULIKE DELENE AV PROGRAMMET” 

Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. De brukerdefinerte programmene gir brukeren mulighet til å bestemme mostanden i 

hver av de 10 sekvensene programmet er bygget opp av. 

b. Trykk ENTER knappen for å bekrefte alderen du har lagt inn og komme til innlegging av 

motstand i hvert av de 10 sekvensene. For hver sekvens bestemmer brukeren 

motstandsnivå (16 nivåer; 1 – 16 valgfritt) og trykker så ENTER knappen for å bekrefte 

og gå til neste sekvens. 

c. Slik fortsetter man å legge inn motstandsnivå i sekvens etter sekvens til og med den 

tiende og siste. Programprofilen man nå har laget vil bli lagret i konsollen, men kan 

senere justeres hvis man ønsker når konsollen er i STOP modus 

  
 

“F. START TRENINGEN” 

START/ PAUSE knappen: Trykk START/ PAUSE for å starte programmet og 

treningen. “START” vil nå vises i displayet som in illustrasjonen til venstre.  

 

 
  
 

“G. UNDER TRENINGEN, PASS PÅ  AT PULSEN REGISTRERES FORTLØ PENDE” 

Merk: 

 Du må enten holde godt rundt håndpulsmålerne på håndtakene eller bruke pulsbelte 

for å få registret og vist pulsverdi. Pulsen vil vises i displayet noen sekunder etter at 

pulssymbolet “ ” dukker opp i displayet  

             

 Hvis pulssensorene ikke klarer å registrere pulssignaler i løpet av kort tid, vil konsollen 

avslutte søk etter pulssignaler og displayet vil visefeilmeldingen “P”. Fukt huden litt og 

plasser hendene rundt håndpulsmålerne igjen, evt sjekk at pulsbeltet sitter korrekt, og 

hvis pulssignaler nå sendes som de skal vil pulsverdien dukke opp i displayet. 
 
 “H. DU KAN ENKELT ENDRE MOTSTAND UNDERVEIS I TRENINGEN” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan endre motstandsnivå (level) når som helst i treningsøkten 

ved å trykke UP eller DOWN knappen 
 
 
 
 
 
 
 

I. FØ LG MED PÅ  PULSVERDIEN I FORHOLD TIL PULSMÅ LET DU HAR SATT – DETTE GJØ R DET LETTERE Å  
TRENE PÅ  RIKTIG INTENSITET OG BELASTNINGSNIVÅ ” 

 

 For å forbedre kondisjonen din kan det væ re lurt å fø lge copmputerens anbefaling mht 

hvilket pulsnivå du bør trene på (pulsmål). Computeren vil beregne dette ut fra alderen din 

som er lagt inn i et tidligere trinn. 

 Pulsmålet er kalkulert ut fra 85% av din forventete maksimalpuls. For eksempel: En 

person på 30 år vil ha en forventet maksimalpuls på 190 (220 – alder), og 85% av dette blir da et pulsmål på 

161. Computeren vil registrere pulsen din fortløpende og sammenligne med pulsmålet som er satt.  

Pulsverdien din vil blinke for å varsle deg om å redusere hastigheten eller sette ned belastningen hvis pulsen 

din ligger over pulsmålet. 
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“KONSOLL – FEILMELDING OG FEILSØ KING“  

Feilkoder E1 – E5 : kontakt Sportsmasters serviceavdeling for bistand. Kun 
E3 bør håndteres av bruker  
 
FEILKODE MULIG Å RSAK MULIG LØ SNING  

E1 Ingen motor signal 

1. Motor defekt Bytt motor => Sportsmaster 
2. Magnetisk motstand 
defekrt eller låst 

Bytt magnetsystem eller svinghjul =>Sportsmaster 

3. Motorsensorkabel/andre 
kabler skadet 

Kontroller evt brudd eller dårlig tilkopling. Erstatt 
gammel kabel med ny => Sportsmaster 

4. Konsoll defekt Bytt konsoll => Sportsmaster 

E2 
Computer oppnår 
ikke kontakt med IC 
Chip 

 

Kontakt Sportsmaster 

 

E3 
Det registrers ikke 
pulssignaler 

Fukt håndflatene og grip godt rundt begge håndpulsmålerne igjen. Bruker du 

pulsbelte: fukt huden under beltet der sensorene sitter. 

E5 
Motor får ikke nullstilt 
seg 

1. Kontroller om alle kabler er 

uskadd og sitter godt festet 
Kontakt Sportsmaster  

2. Kontroller om motoren er 

defekt 
Kontakt Sportsmaster 

 Kontakt Sportsmaster 

  

                                                                             

“TIPS OM TRENINGSTILPASNING”  
 
Hvordan du skal legge opp treningen avhenger av din fysiske form og hvilket treningsutbytte du er ute etter. Hvis du 
har væ rt inaktiv i lang tid eller er overvektig, bør du begynne med lett trening 15-20 min noen dager i uken og heller 
øke etter hvert.   
Til å begynne vil du kanskje ikke klare å trene mer enn kort tid i det vi kaller “Nivå 1” under “Treningsintensitet”. 
Imidlertid vil du sannsynligvis oppleve en klar forbedring i fysisk form i løpet av de kommende seks til åtte ukene. Ikke 
mist motet hvis det tar noe lenger. Det er viktig at du trener på det nivået som passer deg. Etterhvert vil du ikke ha 
problemer med 30 minutters treningsøkter. Og jo bedre form du kommer i, jo mer kan du trene og fremdeles ligge i 
riktig pulssone. Pass på fø lgende grunnregler: 
 
˙ Hvis du ikke har god kunnskap om riktig trening og ernæ ring, søk hjelp hos fagfolk med idrettsmedisinsk 

kompetanse slik at du får et program tilpasset deg. 

˙ Begynn treningen rolig og med realistiske målsetninger som du har satt i samarbeid med fagfolk. 

˙ Kontroller pulsen jevnlig. Vi anbefaler at du bruker pulsbelte, - da vil pulsen vises under hele treningen. Planlegg 

hvilket   pulsnivå du bør ligge på under treningen basert på din forventete maksimalpuls, alder og form. 

˙ Plasér ellipsetreneren på et plant gulv med jevn overflate og med god avstand til veggene og andre møbler. 

 

TRENINGSINTENSITET 
Treningsintensitet kan grupperes i 4 nivåer, hvor form og ambisjoner avgjør hvor mye av treningen som skal legges 
på de ulike nivåene. Nivåene er basert på treningspuls i prosent av maksimalpuls (Maxpuls). Denne vil variere fra 
person til person og faller gjerne i takt med økende alder. En tommelfingerregel er 220 minus alder. 
 

Nivå 1:  Rolig trening, treningspuls 50 – 60 % av maxpuls. 

Trening på et nivå som fø les lett, det vil si "pratefart". Her forbrennes fett og utrente vil også oppnå god 
formforbedring. 

Egner seg for: - Nybegynnere som vil bedre formen  
- Trente personer som restitusjon etter harde økter eller konkurranser 
- Personer som ønsker å gå ned i vekt. 
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Varighet fra 30 minutter og oppover avhengig av treningsgrunnlaget. Godt trente kan gjerne kjø re lengre økter. 
 

Nivå 2: Rolig trening med noe høyere intensitet; treningspuls 65-75 % av maxpuls 

Fremdeles et nivå hvor de fleste kan holde på en god stund uten problemer og passer også for de fleste; fra 
nybegynnere som har kommet i gang til konkurranseutøvere. Nybegynnere kan gjerne veksle mellom Nivå 1 og dette 
nivået. Også topptrente utøvere legger en god del av treningen på dette nivået. 

Du kan oppnå: - god forbedring i hjertets evne til å pumpe blodet rundt i kroppen 
- god økning av de små blodårene som finnes i musklaturen 
- økning i enzymene som er knyttet til transporten av oksygen 
- styrking av muskelfibre og sener 
- gunstig effekt i forhold til tap av fettmasse 
- god forbedring av utholdenheten. 

Nivå 3:  Middels intensitet: treningspuls på 75 – 80 % av maxpuls 

Oksygentilfø rselen er fremdeles tilstrekkelig til å dekke oksygenforbruket, men opprettholdelse av intensiteten på 
nivå 3 vil kjennes, - du blir gradvis mer sliten.  
 
Passer best for godt trente til topptrente utøvere, men mosjonister vil også ha godt utbytte av å trene på dette nivået. 
Nivå 3 er en større belastning på kroppen enn de lettere øktene og vil normalt kreve lenger restitusjonstid. Derfor bør 
man alternere mellom nivå 3 og økter med lavere intensitet for å la kroppen "hente seg inn" igjen. 

Du kan oppnå: - tilpasning til raskere fart, dvs konkurransefart i renn / ritt 
- bedring av utholdenheten 
 

Nivå 4: Høy intensitet; treningspuls på 85 – 90 % av maxpuls 

Dette er anaerob trening; dvs at oksygenopptaket ikke dekker forbruket. Slaggstoffer akkumuleres (melkesyre) og 
beina blir "sure". Denne intensiteten klarer man normalt å opprettholde kun i korte intervaller på 3–5 minutter. 
 
Nivå 4 er aktuelt for konkurranseutøvere og godt trente utøvere med meget solid treningsplattform. Sistnevnte gruppe 
bør begrense nivå 4 trening til 1 gang per uke. 
 

OVERSIKT - 
VIKTIGE  
MUSKLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A---Skulder muskler G---Legg muskler 
B---Pectoralis musklerF---Quadriceps muskler 
C---Biceps muskler    I---Triceps muskler 
D---Abdominal musklerJ—Ø vre Rygg musklatur 
E---UnderarmsmusklerK---Sete musklatur 

H---Trapecius musklerL---Hamstring musklatur       
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“DELELISTE (på engelsk for å lette bestilling)”  
 

NO. Delenavn Ant. 

1 Main Frame 1 

2 Tension Bracket 4 

3 Eye Bolt 4 

5 Bearing (6000) 2 

6 Pulley (120-42mm) 1 

7 Belt (1092J6) 1 

8 Spacer (10x14x32mm) 1 

9 Crank 2 

10 C-Ring 2 

11 Bearing (6004) 6 

12 Sensor Stand 1 

13 Crank Axle 1 

14 Magnet 1 

15 Cable 1 

16 Pulley (235mm) 1 

17 Motor 1 

18 Flywheel 1 

19 Belt (1059J8) 1 

20 Crank Cover 2 

21 Left Cover 1 

22 Accessory Tray 1 

23 Right Cover 1 

24 EndCap 4 

25 Rear Stabilizer 1 

26 Fixed Plate for Leveler 4 

27 Leveler 4 

28 Front Stabilizer 1 

29 Transportation Wheel 2 

30 Support Tube 1 

31 Console 1 

32 Fixed Handlebar 1 

33 Pulse Sensor Top Housing w/ Wire 2 

34 Pulse Sensor Bottom Housing 2 

35 Tube Cap 4 

36 Right Swing Arm 1 

NO. Delenavn Ant. 

37 Bearing (6201) 16 

38 
Spacer (8x14x40mm) for Telescoping 
Bar 

4 

40 Crank Linkage 2 

41 Spacer (8x14x28mm) for Crank Linkage 4 

42 Handheld Plug 2 

43 Foam Grip for Upper Handlebar 2 

44 Left Upper Handlebar 1 

45 Right Upper Handlebar 1 

46 Bearing (6905) 4 

47 Left Pivoting Arm 1 

48 Right Pivoting Arm 1 

49 Stride Length Adjustment Plate 2 

50 Telescoping Bar 2 

51 Connection Plug (60x38) 4 

52 Left Adjustment Tube 1 

53 Right Adjustment Tube 1 

54 Pull Pin 2 

55 Pedal 2 

56 Oval Plug (30x60) 4 

57 Square Plug (20x40) 8 

58 Pedal Support Arm 2 

59 Sensor Wire 1 

60 Upper Connection Wire 1 

61 Middle Adaptor Connection Wire 1 

62 Lower Adaptor Connection Wire 1 

63 Adaptor 1 

64 Connection Wire to Console 1 

65 Lock Washer (M8) 20 

66 Washer (8×16×2.0t) 20 

67 Washer (8×30×2.0t) 4 

68 Washer (10×23×2.0t) 2 

69 Washer (21×30×0.5t) 1 

70 Washer (21×30×1.0t) 4 

71 Tube Connector Nut 2 

72 Flange Nut (M10xp1.25) 4 
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“PART LIST”  

 

NO. Delenavn Ant. 

73 Nylon Nut (M6xp1.0) 4 

74 Thin Nylon Nut (M8xp1.25) 12 

75 Nylon Nut (M8×p1.25) 4 

76 Nylon Nut (M10×p1.5) 5 

77 Bolt (M6×p1.0×12mm) 2 

78 Bolt (L=30mm) 2 

79 Screw (M4×20mm) 5 

80 Screw (M5×20mm) 13 

81 Screw (M3×p0.5×16mm) 4 

82 Screw (M5×p0.8×15mm) 4 

83 Bolt (M6×p1.0×12mm) 4 

84 Bolt (M8×p1.25×16mm) 2 

85 Bolt (M8×p1.25×20mm) 3 

86 Bolt (M8×p1.25×30mm) 10 

87 Bolt (M8×p1.25×16mm) 13 

88 Bolt (M8×p1.25×65mm) 4 

89 Bolt (M8×p1.25×75mm) 4 

91 Bolt (M8×p1.25×15mm) 4 

92 Bolt (M10×p1.5×85mm) 1 

93 Washer (26×34×1.0t) 2 

94 Bolt (M8×p1.25×25mm) 4 

95 Bolt (M8×p1.25×45mm) 4 

96 Screw (M5×p0.8×15mm) 2 

97 Axle Cap 8 

98 Pulse Connection Wire to Console 1 

99 Left Swing Arm 1 

100 Pedal Wheel Bearing Adapter 2 

101 Crank Axle Cap 8 
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