
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Apparatet kan avvike noe fra illustrasjonene. 

 

 

 

                                                                                              V.III 

 
 
 

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 dette apparatet skal 

gjøres i h.t. instruksene i denne 

brukermanualen for å unngå 

personskader ved montering. Ved 

bruk gjelder det samme, - følg 

instruksjonene i manualen.  

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. Følg alle 

sikkerhetsinstruksjoner som gis i 

denne brukermanualen. 

 

 

ADVARSEL 

MERK: 

Maksimal brukervekt på I Decide er 180 kg 

 

MADE IN TAIWAN 

 

  

BRUKERMANUAL 

 

iDecide 
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SIKKERHETSINFORMASJON 

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 følg instruksjonene før I Decide 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 kjæledyr ikke oppholder seg i nærheten 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 I Decide. 

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 før bruk. 

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

helsekontroll. Hvis du føler deg svimmel eller får hodepine, brystsmerter eller andre unormale symptomer under trening,  

avslutt treningen umiddelbart og kontakt lege. 

10. Følg 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 iført sokker eller bar-bent anbefales ikke.  

14. Hold begge føttene på pedalene under treningen. 

15. I Decide skal ikke brukes av personer som veier over 180 kg. 

16. I Decide skal kun brukes av en person om gangen. 

17. I Decide er dimensjonert for å tåle kommersiell bruk. 

 

ADVARSEL:  Før du starter et hvilket som helst treningsprogram er det sterkt anbefalt at du konsulterer din fastlege for å høre 

om du bør gjennomgå undersøkelser før 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 familiær historikk med slike. 
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“FØR DU BEGYNNER”  

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 I 

Decide.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

FØLGENDE VERKTØY FØLGER MED TIL MONTERINGEN:  

 

 
 

 

 
 

 

 

Konsoll 

Øvre håndtak 

Direkteknapp 

Pulssensor 

Pedal 

Nivåskruer 

Flaskeholder 

Fast 

sidestolper 

Transporthjul 

SEKSKANTNØKKEL 

(13 & 17mm) 

UMBRACO- 

NØKKEL  

(6 & 8 mm) 

 

STJERNETREKKER (6mm) 

  

UMBRACONØKKEL 

(8mm) 

 

KOMBINASJONS 

VERKTØY (130mm) 
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MONTERINGSSETT”  

Pakk ut monteringssettet på er ryddig område for å få oversikt og kontrollere at alt er med i henhold til oversikten under. Skissene brukes 

til å identifisere de ulike delene. Plasser enden på boltene, skiver og skuer på illustrasjonen for å finne tykkelse og lengde og med dette 

finne hvilke deler de er.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERK: Lengden på alle bolter og skruer unntatt de med flatt hode måles underkanten av hodet til enden av skruen/bolten. De med flatt 

hode måles fra toppen av hodet til enden. 

 
Se gjennom innholdslisten for monteringssettet. Noen mindre deler kan være ferdig montert, så hvis noe mangler i posen bør du 

kontrollere at de ikke allerede sitter på tilhørende del. 

138 Bolt, Umbracohode (M10xp1.5x65mm)              4pcs 

 

143 Bolt, Umbracohode (M10xp1.5x90mm)             4pcs 

 

    110 Låseskiver (M8)                          8pcs 

   111 Skiver (8x16x2.0t)                        8pcs 

   125 Låsemutter (M10xp1.5)                  4pcs 

128 Spiss stjerneskue (M4x20mm)           6 pcs 

132 Flat stjerneskrue (M5xp0.8x15mm)       6 pcs 

133 Flat stjerneskrue (M6xp1.0x15mm)      4 pcs 

136 Bolt, Umracohode (M8xp1.25x15mm)    8 pcs 

151 Bolt, Sekskanthode (M8xp1.25x20mm)  12 pcs 
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“DELER TIL MONTERING” 
           

Bunnramme (91) og nivåskruer 

(44) 

Faste sidestolper (67, 68) og 

nivåskruer (78) 

Indre håndtaks- 

deksler (64, 65) 
Ytre håndtaksdeksler (63) 

 

 

  

Deksel til hoverenhet (90) Pedalskinne (86, 87) 
Deksler til bevegelige 

armer (80) 
Pedal (84) og Anti-skli pad (83) 

 

 
 

 

Konsoll (100) og  

Bunndeksel til konsoll (102) 
Fast håndtak (99) Øvre håndtak (72, 73) 

Front og baksidedeksler til 

håndtakene (162, 163) 

  
 

 

Hovedenhet (28) 
Øvre håndtaks- 

deksler (70) 
Skruedeksler (79) 

 

 

 

 
 

 
 

Åpne esken i en ryddig del av rommet og gå gjennom oversikten over deler og kontroller at alle deler er tilstede og er uskadet. Ikke kast 
emballasjen før hele monteringen er fullført. Verktøy til monteringen er inkludert i pakken. 
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“MONTERINGSVEILEDNING” 

Legg alle delene på gulvet og fjern emballasjen, som deretter legges tilbake i pappkassen. Ikke kast emballasjen før monteringen er ferdig. 

Les monteringsveiledningen før du begynner og følg den trinn for trinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
TRINN 1 – Nivåskrue (44) og Hovedenhet 

a. Følg illustrasjonen til venstre og skru 

på 2 Nivåskruer (44) under Hovedrammens  

Frontben (transporthjulene er på frontbenene). 

MERK: Dette trinnet krever to personer. 

b. Pass på å skru fast Nivåskruene (44) godt til 

gjengene er ute av syne som vist på tegning 1 

vist oppe til høyre. MERK: Hvis ellipesetreneren 

ikke er i vater, juster som beskrevet til høyre.  
STEP 2 – Nivåskruer (44) og Bunnramme (91)  

Som vist til venstre: fest to Nivåskruer (44) under  

Bunnrammen (91). Pass på å følge 

fremgangsmåten over for å vatre den opp.  

 

 
    

STEP 3 – Bunnramme og Hovedenhet (91)  

 

Plasser en stor isoporbit eller noe annet (vist som "stationary object" 

til venstre) som kan holde delene opp fra bakken slik at boltene 

som fester bunnrammen (91) til hovedenheten (28) kan skrus i fra 

undersiden. Bruk 4 x Umbracobolter (M10xp1.5x65mm)(138) og 

stram godt til. MERK: Her trengs det 2 personer til å montere. 

 

OPPVATRING: Når rammen er satt 

der ellipsetreneren skal brukes, 

sjekk om den står stødig.Hvis den 

ikke er i vater, gjør følgende: 
 
Løsne Nivåskruen (44) for å skru 

løs Låseskruen.  
 
Skru Nivåskruen (44) opp/ned for å 

vatre opp.  
 
Skru så Låseskruen fast igjen for å 

låse Nivåskruen i ønsket posisjon 

som vist i nederste illustrasjon 

("drawing 2") .  

 

 

Detailed Lever- drawing 1 

Detailed Lever- drawing 2 

 

Stabilizer 

Adjustment  

Plate 

Nivåskrue (44) 

 

Låseskrue 

Stabilizer 

Nivåskrue 

44) 

Gjenger 
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TRINN 4 – Indre håndtaksdeksel (65)  

 

 

 

 

 

 
 

a. Det står “R” og “L” på de indre 

håndtaksdekslene (64, 65). 

b. Tre høyre deksel (merket R) (65) inn 

på høyre faste sidestolpe (68). 

c. Gjenta samme fremgangsmåte på 

venstre side. 
 
 

TRINN 5 – Fjern 

forhåndsmonterte bolter  

a. Følg fremgangsmåten vist til høyre for å 

fjerne alle bolter(137, 150 & 37) og 

mutre(123) fra de faste sidestolpene. 

b. Følg illustrasjonen helt til høyre for å 

fjerne bolter (141) og mutre (125) fra 

bunnrammen. 

 

 

 

 

TRINN 6 – Montering av faste sidestolper (68)  

a. Tre høyre faste sidestolpe (68) på Hovedrammen (28).  
b. Det er lettest å begynne med den øverste delen av sidestolpen. 
c. Pass på at skruehullene på nedre del av sidestolpen er på linje med 

hullet i Hovedenheten som vist under (Step c).  
d. Skyv sidestolpen (68) inn på Hovedenheten (28). 

e. Gjenta prosessen på venstre side. 

  

 

 

Step a., b. 

Step c. Step d. 
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TRINN 7 – Montering av faste sidehåndtak (68) med tilhørende bolter, skiver og mutre 

Følg Trinn a., b. og c. for å feste alle bolter, skiver 

og mutre uten å stramme til i denne omgang. 

 

Trinn a.  

Fest 2 stk Umbracohodet bolt 

(M8×p1.25×15mm)(136), 2 stk Låseskiver 

(M8)(110), 2 stk Skiver (8×16×2.0t)(111).  

Mrk: skru sammen men ikke stram til. 
                        

Trinn b.  

a. For innsiden, sett inn 1stk Umbracohodet bolt 

(M8xp1.25x55mm)(150) og 1 stk Stopper 

(37), og pass på at bolthodene står mot 

fronten som vist på illustrasjonen til høyre.  

Fest med låsemutre Nylon Nut (M8xp1.25) 

(123) på andre siden. Ikke stram til hardt. 

 

b. For utsiden, sett inn Umbracohodet bolt 

(M8×p1.25×50mm)(137), og pass på at den 

vender mot fronten som vist til høyre og fest 

den på andre siden med 1 stk låsemutter 

(M8xp1.25)(123). Ikke stramt til hardt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn c.  

Fest I bunnen med 1 stk Umbracohodet bolt 

(M10×p1.5×20mm)(141), og 2 stk Låsemuttere 

(M10×p1.5)(125). Ikke stram til hardt. 

                        
 
TRINN 8 – Høyre faste håndtak (68) – stramme til 

a. Følg trinn a., b og c. og stram til bolter/muttere. 

 

b. Høyre side er ferdig - gjenta fremgangsmåten beskrevet i 

Trinn 7 og 8 på venstre side. 

 

   

Trinn c. 

Trinn a. 

Trinn c. Trinn b. 

Trinn a. 

Trinn b. 

Pass på at 

Stopper- og Bolt- 

hodene en 

vendtmot fronten. 
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“MONTERINGSVEILEDNING” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
STEP 9 – Basic Leveler (78) Assembly 

a. Følg illustrasjonen til venstre 

ved festing av de to 

nivåskruene (78) under de faste 

sidehåndtakene (68). MERK: 

Også her trengs to personer til 

monteringen. 
b. Pass på å skru til nivåskruene 

godt til gjengene ikke lenger er 

synlige som vist oppe til høyre. MERK: Vatre opp med nivåskruere ved behov 

(apparatet vipper),.   
STEP 10 – Indre og ytre håndtaksdeksler (65, 63)  

a. Følg illustrasjonen til høyre og fest det indre 

håndtaksdekselet (65) til høyre bevegelige arm (82) 

og stram godt til. Bruk 2 stk stjerneskruer 

(M6xp1.0x15mm)(133). 

 

      

 

           

b. Følg illustrasjonen til høyre når du tar neste trinn, - 

fested av ytre håndtaksdeksel (63) . Bruk 3 stk 

Spisse stjerneskruer (M4x20mm)(128) og stram 

godt til. 

c. Gjenta dette (a og b) på venstre side. 

 

             

 

               

Nivåjusterer – illustrasjon 2 

OPPVATRING: Når rammen er satt der 

ellipsetreneren skal brukes, sjekk om den 

står stødig.Hvis den ikke er i vater, gjør 

følgende: 
 
Løsne Nivåskruen (78) for å skru løs 

Låseskruen.  
 
Skru Nivåskruen (78) opp/ned for å vatre 

opp.  
 
Skru så Låseskruen fast igjen for å låse 

Nivåskruen i ønsket posisjon som vist i til 

venstre 

 

 

 

Nivåjusterer (Level)- illustrasjon 

1 
Fast side- 

håndtak 

Låseskrue 

Leveler (78) 

 Leveler (78) 

Nivåskrue 

Fast side- 

håndtak 

Låseskrue 
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TRINN 11 – Øvre håndtaksdeksel (70)  

a. Se illustrasjonsn til høyre. 4 stk stjerneskruer 

(M5xp0.8x15mm)(132) sitter skrudd på de fremre 

bevegelige armene (76, 77). 

b. Skru ut de nevnte skruene (132). 

 
a. Følg illustrasjonen til høyre og fest øvre 

håndtaksdeksel (70) til hovedenheten (28) med de 

samme 2 skruene (132). 

b. Gjenta denne fremgangsmåten på venstre side. 

 

 

 

 

STEP 12 – Deksel til bunnrammen (90)  

 
 
 
 
 
 
 
a. 2 stk stjerneskruer  

(M5×p0.8×30mm)(139) 

sitter allerede skrudd inn I 

hovedenheten(91).. Se 

illustrasjonen til venstre. 

b. Skru ut disse skruene 

(139). 

 
 
 
 

c. Fest dekselet (90) på bunnrammen (91) med 2 stk skruer 

(139) og skru godt til. 

d. dykk så 2 stk skruepropper (79) på dekselet (90). 
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STEP 13 – Pedalskinner (86, 87)  

a. Skinnene (86, 87) er merket “R” (høyre) og “L” (venstre). 

MERK: Vær nøye med å montere høyre pedalarm på 

høyre side og venstre på venstre side.  

b. Sett høyre pedalarm (87) på høyre svingarmer (front og 

bakre) (77, 82). 

c. Skru fast godt med 2 stk Umbracobolt 

(M10×p1.5×90mm)(143) og 2 stk låsemuttere 

(M10xp1.5)(125). 

d. Gjenta fremgangsmåten på venstre side.  

 

 

 

 

 

STEP 14 – Deksler til bevegelige armer (80)  

a. Se illustrasjonen til høyre. 8 stk flate stjerneskruer  

(M5xp0.8x15mm)(132) er forhåndsmontert på høyre og 

venstre bevegelige – front og bakre (77, 82). 

b. Skru ut disse boltene (132). 

       

c. Fest 4 stk deksler til bevegelig armer (80) til høyre 

svingarm (77, 82) med 8 stk flate stjerneskruer (132). 

Stram godt til. 

   

 

 

d. Trykk deretter 8 stk skruedeksler (79) på 

skrueinngangene på dekselet (80). 

e. Gjenta fremgangsmåten på venstre side. 
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TRINN 15 – Pedal (84) og Antisklibelegg (83)  

a. Se illustrasjonen rtil høyre. 8 stk 

umbracobolter (M8×p1.25×15mm)(136) 

og 8 stk Skiver (8×19×2.0t)(171) er 

forhåndsmontert på pedalskinnene (86, 

87). 

b. Skru ut disse boltene (136) og skivene 

(171). 

   

c. Fest høyre Pedal (84) til høyre 

pedalskinnet (87) med 4 bolter (136) og 

4 stk skiver (171). Skru godt til. 

d. Fest antisklibelegget (83) til høyre pedal 

(84). 

e. Gjenta fremgangsmåten på venstre side.  

. 

                 

                                                                                         
TRINN 16 – Fast håndtak (99)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Se figur FIG.A, og tre forsiktig den bakre 

kontaktkabelen (105) opp gjennom det 

faste håndtaket (99).  
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b. Fest det faste håndtaket (99) til 

hovedenheten (28) med 4 stk 

umracobolter (M8×p1.25×15mm)(136), 4 

stk låseskiver (M8)(110) og 4 stk skiver 

(8×16kabel. 

 

 

 
 
TRINN 17 – Batterier til konsollen 

a. Se FIG. B, skru løs den lille festeskruen på bakdekselet (M3x10mm) (127) for å åpne 

til batterikammeret (101). 

b. Konsollen (100) opereres med 4 x AA oppladbare batterier.  

NOTE: Konsollen kan kun bruke Nickel-Metal Hybrid/Ni-MH oppladbare batterier. 

c. Sett batteriene inn i konsollen (100). 

d. Skru på bakdekselet (101) med festeskruen (127). 
         

 
TRINN 18 – Konsoll (100)  

a. Kople sammen øvre kontaktkabel (103) og 

nedre kontaktkabel (105). MERK: Pass på 

at pinnene i koplingspunktet ikke bøyes 

og at kablene ikke kommer i klem. 

b. Kople sammen øvre pulskabel (106) og 

bakre pulskabel (107). MERK: Pass på at 

pinnene i koplingspunktet ikke bøyes 

og at kablene ikke kommer i klem 

 

 
 

c. Fest konsollen (100) på det faste håndtaket 

(99) med 4 stk stjerneskuer 

(M5xp0.8x15mm)(132). 

 

 

 

 
TRINN 19 – Nedre konsolldeksel (102)  

Fortsett med å feste nedre konsolldeksel 

(102) til konsollen (100) og stram godt til. Bruk 

2 stk flate stjerneskruer 

(M5xp0.8x15mm)(132). 
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“MONTERINGSINGSVEILEDNING” 

TRINN 20 – Øvre 

håndtak (73)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Se illustrasjonen over. 4 stk 

stjerneskruer 

(M5xp0.8x15mm)(132) er 

forhåndsmontert på bakre 

svingarm (81, 82). 

b. Skru ut disse skruene (132). 

c. Øvre håndtak (72, 73).er merket “R” (høyre) og “L” 

(venstre) 

d. Fest høyre øvre håndtak (73) til høyre bakre svingarm  

(82) med 6 stk sekskanthodete bolter (151). 

 
 

 

                

 

e. Se illustrasjonen til høyre. Fest de to håndtaksdekslene  

(162, 163) og skru godt til med 2 stk flate stjerneskruer. 

M6xp1.0x15mm) (132). 

f. Gjenta fremgangsmåten på venstre side. 

 

 

  

 
MERK: 

**Som et siste monteringstrinn, kontroller at alle bolter og skruer er godt skrudd til før I Decide tas i bruk.** 
**Kontroller også om ellipsetreneren står stødig med alle nivåskruene i kontakt med gulvet. Hvis de ikke er det, vil det ikke føles 

så godt å bruke apparatet og det kan bråke. Da må det vatres opp – sjekk fremgangsmåten på side 8. ** 
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“BETJENINGSVEILEDNING”  

 

JUSTERING AV VINKELEN PÅ SKJERMEN 

For å få ønsket vinkel på skjermen, trykk inn skjermkanten oppe eller ned avhengig av om du ønsker 

mer eller mindre vinklet skjerm. 

 
 
 
 
 

 

HVORDAN FLYTTE ELLIPSETRENEREN  

Løft ellipsetreneren (91) i bakkant som vist på illustrasjonen under og trill den til ønsket sted.  

 

◆ Pass på at underlaget er jevnt uten hull eller kanter 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 



15 

 

“BRUK AV COMPUTERKONSOLLEN”      

⚫ Bruk noen minutter på å bli kjent med konsollen. Vi anbefaler at du gjør deg går gjennom de ulike funksjonene og 

treningsinformasjonen konsollen gir slik at du kan variere treningen og få mest mulig ut av den  

.  

.  

\  
Power ON 

Konsollen aktiveres så snart svingarmene eller pedalene tas i bruk. 

 

Power Off 
Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene. 
 

Program Oversikt (engelsk – som vist på skjermen)  
MANUAL PROGRAM RANDOM PROGRAM INTERVAL PROGRAM H.R.C. PROGRAM (65%) 

H.R.C. PROGRAM (85%) VALLEY PROGRAM ROLLING PROGRAM MOUNTAIN PROGRAM 

DEFINE USER 1 DEFINE USER 2 DEFINE USER 3 DEFINE USER 4 
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“BRUKERVEILEDNING – KONSOLLKNAPPER ”     

Konsollknapper 

 

a. Trykk UP () for å velge programm (MANUAL, RANDOM, INTERVAL, H.R.C., VALLEY, ROLLING, 

MOUNTAIN, USER (egendefinert) PROGRAM).  

b. Trykk UP () for å øke verdisettingen for TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE, TARGET HEART 

RATE (pulsmål) og INTERVAL nivå. 

c. Under trening, trykk UP () for å øke motstanden. 

 

a. Trykk DOWN () for å velge program (MANUAL, RANDOM, INTERVAL, H.R.C., VALLEY, 

ROLLING, MOUNTAIN, DEFINE USER PROGRAM.  

d. Trykk  DOWN () for å redusere verdisettingen for TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE, TARGET 

HEART RATE og INTERVAL LEVEL. 

b. Under trening, trykk DOWN () for å redusere motstanden 

Konsollfunksjoners 

TIME (tid) 

TIME:  

⚫ Teller opp: Hvis det ikke defineres et tidsmål vil tidsvinduet telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du setter et tidsmål (0 - 99; 1 minutt per trykk), vil konsollet telle ned fra valgt tid og ned til 0:00. 

LEVEL 

(nivå) 

LEVEL:  

⚫ Visningsområde: 1 ~ 20. 

⚫ Trykk UP () eller DOWN () for å velge belastningsnivå (LEVEL). 

RPM 

RPM/Rotation Per Minutt (tråkkfrekvens):  

⚫ Viser tråkkfrekvensen løpende. 

⚫ Visningsområde: 0~999 RPM. 

WATTS 

WATTS:  

⚫ Viser WATT løpende gjennom treningen 

⚫ Visningsområde: 0~700 WATTS. 

CALORIES 

CALORIES: 

◆ Viser kaloribruk. 

◆ Teller opp: Hvis det ikke settes et kalorimål, vil konsollen telle kaloribruk fra o til 999 KCAL. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er definert, vil konsollen telle fra denne målverdien og ned til 0. 

DISTANCE 

DISTANCE: 

◆ Viser hvilken distanse som tilbakelegges (Miles eller Kilometer) opp til maksimalt 999.9. 

◆ Teller ned: Hvis du setter et distansemål (0 til 999KM) vil konsollen telle fra distansemålet og ned til 0  

◆ Visningsområde: 0.00~999.9 KM. 

SPEED (fart) 

SPEED: 

◆ Viser farten løpende Km/t. 

◆ Visningsområde: 0.00~99.9 Km/t. 

PULSE 

TARGET HEART RATE (PULSMÅL) 

Viser pulsnivået som skal holdes gjennom treningsøkten. Vises som slag/minutt (BPM). I pulskontrollprogrammet, velg 

ønsket pulsmål. Pulsmålet kan settes innen området 60 ~ 220 slag/minutt og hvert justeringstrykk gir 1 slag endring. 

PULS: 

◆ I dette programmet er det best å bruke pulsbelte. Bruk av håndpuls fungerer også, men da må hendene holdes 

rundt håndpulsmålerne gjennom økten. Pulsen vil vises i konsollvinduet kort tid etter at treningen har startet. 

◆ Hvis du ikke brukes et pulsbelte som fungerer eller holder godt rundt håndpulsmålerne, vil ikke pulsen registreres 

og konsollen skrur av denne funksjonen. Konsollen vil da vise feilkoden “P”. Holden man riktig rundt håndpuls- 

målerne eller tar på et pulsbelte som fungerer mot konsollen, vil pulsverdiene komme tilbake i konsollvinduet 

AGE (alder) 

Alder vises i området 10~99 år.      

NB I Decide er ikke anbefalt for barn 
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“BRUKERVEILEDNING – MANUELT PROGRAM”  

“1” Forhåndsinformasjon:  
a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene. 
 

“2” Oppstart:  

 

a. Når konsollen har lyst opp og gitt et varslingslyd, vil den gå over i  

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR 

QUICK START”, dvs velg program eller hurtigstart.  

 
 

b. Manual Program Instruksjon: 

 

 

 

Hvis du trykker “QUICK START” knappen Hvis du trykker “ENTER” knappen 

  

Trykk denne knappen for å gå direkte til det manuelle 

programmet og starte treningen uten å legge inn 

målverdier for Tid, Distanse eller Kalorier. 

Trykk denne knappen for legge inn målverdier for Tid, 

Distanse og/eller Kalorier. Fortsett med trinn c. 

 

c. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” vil 

blinke for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid innen 

område 0 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tiden fra dette 

måltallet til 0:00. 
 

d. SETT DISTANSE: 

 

1. Når ENTER er trykket for å bekrefte tiden, vil LED strengen vise 

DISTANCE og “0”, og det er tid for å definere kalorimål.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere distansemålet 

innen område 0 ~999 KM, hvor hvert trykk gir 1 KM endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av distansemål 

DISTANSE: 

◆ Viser til enhver tid distansen som er tilbakelagt, evt hvor langt det er 

igjen til målet er nådd (ved nedtelling). 

◆ Teller ned: Hvis et distansemål er definert, vil konsollen telle ned fra 

denne målverdien og ned til 0. 

◆ Distanse vises innen område: 0.00~999.9 KM. 

 



                                                                             

“BETJENINGSVEILEDNING – MANUAL PROGRAM”  
e. SETT KALORIMÅL: 

 

1. Når ENTER er trykket for å bekrefte distansemålet, vil LED 

strengen vise CALORIES og “0”. Nå kan kalorimål legges inn. 

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å legge inn kalorimål 

inne området 0 ~ 990 KCAL hvor hvert trykk gir 1 KCAL endring. 

3. Trykk ENTER for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt. 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har lagt inn kalorimål vil kaloriveriden telle 

opp fra 0 til 999 kalorier. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er satt, vil konsollen telle ned fra dette 

målet til 0. 
 

f. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene. 

 
 3” STOPPE TRENINGEN / AVSLUTTE PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å avslutte og 

gå ut av programmet og over i POWER ON 

status. 
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“BRUKERVEILEDNING – RANDOM PROGRAM”  

“1” Generelt:  

a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene. 
 

 

“2” Sett i gang displayet:  

 

a. Først lyser konsollen opp og gir en varslingslyd. Konsollen går nå inn i 

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR 

QUICK START”.  

 

 

 

 
  

b. RANDOM Program Instruksjon: (MERK: Programforløpet laget tilfeldig for hver gang) 

 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) for å komme til dette programmet. Trykk så  

ENTER knappen for å bekrefte og kommer til RANDOM PROGRAM.  

 

c. SETT TID: 

 

1. Når ENTER er trykket vil LED skjermen vise TIME og verdien “0” vil 

blinke.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å bestemme tiden på 

treningsøkten innen området 5 ~ 99 MINUTTER hvor hvert trykk gir 1 

minutt endring 

3. Trykk ENTER for å bekrefte valget av treningstid.  

TIDEN:  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke setter tidsmål vil tiden på skjermen telle opp fra 

0:00 til maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et tidsmål vil tiden på skjermen først vise 

dette tidsmålet og så telle herfra og ned til 0.   

d. SETT DISTANSE: 

 

1. Når ENTER er trykket vil LED skjermen vise DISTANCE og verdien  “0” 

vil blinke.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge distansemål inne 

området 0 ~999 KM hvor 1 tastetrykk gir 1 KM endring. 

3. Trykk ENTER for å bekrefte valget av distansemål.  

DISTANSEN: 

◆ Viser distansen som tilbakelegges opp til maksimalt 999km. 

◆ Teller ned: Hvis du har satt et distansemål vil distansen som vises i 

displayvinduet begynne med dette distansemålet og telle ned til du når 

0. 

◆ Distanse vises innen området : 0.00~999.9 KM. 
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“BRUKERVEILEDNING – RANDOM PROGRAM”  
e. SETT KALORIMÅL: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet 

innen området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL 

endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien i 

vinduet telle opp fra 0 til 999. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er definert vil kaloriverdien telle fra 

dette målet ned til 0. 
 

f. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden reguleres 

ved å trykke UP (▲) eller DOWN (▼) 

knappene til du kommer til ønsket belastning. 

 
 3” AVSLUTT PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å gå ut av 

programmet og over i POWER ON status. 
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“BRUKERVEILEDNING – INTERVALL PROGRAM”  

“1” Generelt:  

c. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

d. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene. 
 

“2” Sett i gang displayet:  

 

a. Først lyser konsollen opp og gir en varslingslyd. Konsollen går nå inn i 

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR 

QUICK START”.  

 

 

 

 
 

a. INTERVALL Programveiledning: 

 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) knappen for å komme til dette 

programmet og trykk ENTER for å gå inn i INTERVAL PROGRAMMET.  

 

b. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” 

vil blinke for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan 

defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid 

innen område 5 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tiden fra 

dette måltallet til 0:00. 

c. SETT DISTANSE: 

 

1. Når ENTER er trykket vil LED skjermen vise DISTANCE og verdien  

“0” vil blinke.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge distansemål 

inne området 0 ~999 KM hvor 1 tastetrykk gir 1 KM endring. 

3. Trykk ENTER for å bekrefte valget av distansemål.  

DISTANSEN: 

◆ Viser distansen som tilbakelegges opp til maksimalt 999km. 

◆ Teller ned: Har du har satt et distansemål vil distansen som vises i 

displayvinduet begynne med dette målet og telle ned til du når 0. 

◆ Distanse vises innen området : 0.00~999.9 KM. 
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“BRUKERVEILEDNING–INTERVAL PROGRAM”  
d. SETT KALORIER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet 

innen området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL 

endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien i 

vinduet telle opp fra 0 til 999. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er definert vil kaloriverdien telle fra 

dette målet ned til 0. 
 

e. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene 

 
 3” AVSLUTT PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å gå ut av 

programmet og over i POWER ON status. 

Press CLEAR RESET button to leave the 

program and enter POWER ON status. 
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” BRUKERVEILEDNING – H.R.C. PROGRAM”  
“1” Generelt:  

a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene. 

“2” Sett i gang displayet:  

 

a. Først lyser konsollen opp og gir en varslingslyd. Konsollen går nå inn i 

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR 

QUICK START”.  

 

 

 

 
 

a. H.R.C. Programinstruksjon: 

 

H.R.C. 65% 

 

H.R.C. 85% 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) for å 

komme til prgrammet, deretter ENTER 

for å bekrefte og komme til H.R.C. 65% 

eller 85% PROGRAM.  

 

b. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” vil blinke 

for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid innen område 

5 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til maksimalt 

99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tidenfra dette 

måltallet til 0:00. 

d. SETT KALORIER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet innen 

området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien i vinduet telle 

opp fra 0 til 999. 

1. Teller ned: Hvis et kalorimål er definer vil kaloriverdien telle fra dette målet 

ned til 0. 
 

 

 



 25 

                                                                                 
” BRUKERVEILEDNING– H.R.C. PROGRAM” 
e. SETT ALDER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise AGE og “30” blinker.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å sette riktig alder 

innen området 10 ~ 99 år, hvor hvert trykk gir 1 år endring. 

3. Trykk  ENTER for å bekrefte.  

 

ALDER:  

◆ I Decide er ikke anbefalt for barn! 

f. SETT PULSMÅL: 

 

1. Når alder er bekreftet med ENTER knappen, vil LED-skjermen 

T.H.R. og blinke “102”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) for å velge pulsmål (innen området 

60 ~ 220 slag/min.) hvor hvert trykk gir 1 slag endring. 

3. Trykk ENTER for å bekrefte pulsmålet. 

g. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene 

 
 
“3” Viktig å vite om H.R.C. Programmet:  
 

a. I dette H.R.C. programmet kan man velge ønsket 

pulssone (i området 40 ~ 220 slag/min). Til høyre 

er en referansetabell for pulssone ut fra alder. Den 

er kun veiledende siden maksimalpuls kan variere 

fra person til person på samme aldersnivå.  
 

b. Formelen er 65% eller 85% av (220-alderen).  
 

c. KONSOLLEN KONTROLLERER PULSEN 

1. Konsollen vil registrere pulsen hvert 40 sekund og 

justere motstandsnivået automatisk for å sikre at 

pulsen din er i den ønskete pulssonen.  

2. Hvis pulsen som registreres > (pulsmål + 5 ), vil 

konsollen redusere motstanden automatisk.  

 
 
 

Age Target Heart Rate Zone 
(55% ~ 90% of Max. 
Heart Rate) 

Average Max. Heart 
Rate 100% 

20 110-180 beats per minute 200 beats per minute 

25 107-175 beats per minute 195 beats per minute 

30 105-171 beats per minute 190 beats per minute 

35 102-166 beats per minute 185 beats per minute 

40 99-162 beats per minute 180 beats per minute 

45 97-157 beats per minute 175 beats per minute 

50 94-153 beats per minute 170 beats per minute 

55 91-148 beats per minute 165 beats per minute 

60 88-144 beats per minute 160 beats per minute 

65 85-139 beats per minute 155 beats per minute 

70 83-135 beats per minute 150 beats per minute 
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”BRUKERVEILEDNING – H.R.C. PROGRAM” 

 

3. Hvis den registrerte pulsen er lavere enn pulsmålet + 5, vil konsollen øke motstanden automatisk. Dette repeteres 

hvert 40 sekund. For eksempel, hvis alderen er 30, vil 60% av den teoretiske maksimalpulsen være 114. Pulssonen 

fremkommer av dette nivået +/- 5, så pulsmålsonen i dette eksempelet vil være 109 til 119. Programmet vil 

underveis registrere pulsen og justere motstanden automatisk for å holde pulsen innenfor pulssonen (109 – 119). 
 
 4” AVSLUTTE PROGRAMMET 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å avslutte og 

komme over i POWER ON status. 
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“BRUKERVEILEDNING –VALLEY PROGRAM”  

“1” Generelt:  

a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene. 
 

“2” Sette igang displayet:  

 

a. Når konsollen slår seg på, vil konsollen gå over i POWER ON status og 

LED-skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR QUICK START”.  

 

 

 

 

b. VALLEY Program Veiledning: 

 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) for å komme til VALLEY PROGRAM og 

deretter ENTER for å bekrefte.  

 

c. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” vil 

blinke for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid innen 

område 5 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tiden fra dette 

måltallet til 0:00. 

d. SETT KALORIER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet innen 

området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien i vinduet telle 

opp fra 0 til 999. 

Teller ned: Hvis et kalorimål er definert vil kaloriverdien telle fra dette 

målet ned til 0. 
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“BRUKERVEILEDNING–VALLEY PROGRAM”  
e. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene 

 
 3” AVSLUTTE PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å avslutte og 

komme over i POWER ON status. 
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“BRUKERVEILEDNING– ROLLING PROGRAM”  

“1” Generelt:  

a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene 
 

“2” Sette igang displayet:  

 

a. Først lyser konsollen opp og gir en varslingslyd. Konsollen går nå inn i 

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR 

QUICK START”.  

 

 

 

 
 

a. ROLLING Program Instruction: 

 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) for å komme til programmet og ENTER for å 

bekrefte og komme til ROLLING PROGRAM.  

 

c. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” vil 

blinke for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid innen 

område 5 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tiden fra dette 

måltallet til 0:00. 

d. SETT DISTANSE: 

 

1. Når ENTER er trykket vil LED skjermen vise DISTANCE og verdien  “0” 

vil blinke.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge distansemål inne 

området 0 ~999 KM hvor 1 tastetrykk gir 1 KM endring. 

3. Trykk ENTER for å bekrefte valget av distansemål.  

DISTANSEN: 

⚫ Viser distansen som tilbakelegges opp til maksimalt 999km. 

⚫ Teller ned: Hvis du har satt et distansemål vil distansen som vises i 

displayvinduet begynne med dette distansemålet og telle ned til du når 0. 

⚫ Distanse vises innen området : 0.00~999.9 KM. 
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“BRUKERVEILEDNING– ROLLING PROGRAM”  
e. SETT KALORIER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet 

innen området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL 

endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien i 

vinduet telle opp fra 0 til 999. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er definert vil kaloriverdien telle fra 

dette målet ned til 0.. 
 

f. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene 

 
 3” AVSLUTTE PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å avslutte og 

gå tilbake til POWER ON status. 
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“BRUKERVEILEDNING– MOUNTAIN PROGRAM”  

“1” Generelt:  

a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene 

“2” Sett I gang displayet:  

 

a. Først lyser konsollen opp og gir en varslingslyd. Konsollen går nå inn i 

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM 

OR QUICK START”.  

 

 

 

 
 

a. MOUNTAIN Program Instruction: 

 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) for å komme til programmet og trykk deretter 

ENTER for å bekrefte valg av MOUNTAIN PROGRAM.  

 

c. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” vil 

blinke for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid innen 

område 5 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tiden fra dette 

måltallet til 0:00. 

d. SETT KALORIER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet innen 

området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien i vinduet 

telle opp fra 0 til 999. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er definert vil kaloriverdien telle fra dette 

målet ned til 0. 
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“BRUKERVEILEDNING– MOUNTAIN PROGRAM”  
 

e. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene 

 
 3” AVSLUTTE PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET knappen for å avslutte og 

gå tilbake til POWER ON status. 
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“BRUKERVEILEDNING– EGENDEFINERT PROGRAM”  

“1” Generelt:  

a. POWER ON: Tråkk på pedalene for å aktivere strøm til konsollen. 

b. POWER OFF: Konsollen vil automatisk gå i dvale etter 1 minutts inaktivitet.  

MERK: Konsollen aktiveres igjen når du begynner å bevege svingarmer eller pedalene 
 

“2” Boot Screen Display:  

 

a. Først lyser konsollen opp og gir en varslingslyd. Konsollen går nå inn i 

POWER ON status og LED skjermen vil vise “CHOOSE PROGRAM OR 

QUICK START”.  

 

 

 

 
 

a. DEFINE USER Program veiledning: 

 

Trykk UP (▲) eller DOWN (▼) knappen for å komme til programmet, deretter  

ENTER for å bekrefte og komme til DEFINE USER PROGRAM 1, DEFINE 

USER PROGRAM 2, DEFINE USER PROGRAM 3, eller DEFINE USER 

PROGRAM 4.  

 

c. SETT TID: 

 

1. Når ENTER knappen er trykket, vil LED strengen vise TIME og “0” vil 

blinke for å varsle at tiden du vil at treningen skal vare kan defineres.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge treningstid innen 

område 5 ~ 99 Minutter hvor hvert trykk gir 1 minutt endring 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget av treningstid.  

TID (TIME):  

⚫ Teller opp: Hvis du ikke valgte tidsmål vil tiden telle opp fra 0:00 til 

maksimalt 99:59 minutter. 

⚫ Teller ned: Har du lagt inn tidsmål, vil konsollen telle ned tiden fra dette 

måltallet til 0:00. 

d. SETT DISTANSE: 

 

1. Når ENTER er trykket vil LED skjermen vise DISTANCE og verdien  “0” 

vil blinke.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å velge distansemål inne 

området 0 ~999 KM hvor 1 tastetrykk gir 1 KM endring. 

3. Trykk ENTER for å bekrefte valget av distansemål.  

4. DISTANSEN: 

5. Viser distansen som tilbakelegges opp til maksimalt 999km. 

6. Teller ned: Hvis du har satt et distansemål vil distansen som vises i 

displayvinduet begynne med dette distansemålet og telle ned til 0. 

◆ Distanse vises innen området : 0.00~999.9 KM. 
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“BRUKERVEILEDNING– EGENDEFINERT USER PROGRAM”  
e. SETT KALORIER: 

 

1. Etter at ENTER knappen er trykket for å bekrefte programvalget, vil 

LED-skjermen vise CALORIES og et blinkende “0”.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) knappene for å definere kalorimålet 

innen området 10 ~ 990 KCAL; hvor hvert trykk gir 10 KCAL 

endring. 

3. Trykk ENTER knappen for å bekrefte.  

 

KALORIER: 

◆ Viser hvor mange kalorier som er brukt 

◆ Teller opp: Hvis du ikke har satt et kalorimål vil kaloriverdien I 

vinduet telle opp fra 0 til 999. 

◆ Teller ned: Hvis et kalorimål er definert vil kaloriverdien telle fra 

dette målet ned til 0. 

f. SETT BELASTNINGSNIVÅ (LEVEL): 

 

1. Nå skal belastningsnivået defineres. LED-skjermen vil vise 

“INTERVAL 1”. MERK: DEFINE USER PROGRAM gjør det mulig 

å manuelt sette motstandsnivået. Konsollen deler tiden i 16 like 

enheter, og man kan bestemme motstandsnivået i hvert av dem.  

2. Bruk UP (▲) eller DOWN (▼) for å bestemme motstandsnivået for 

hvert av de 16 intervallene (nivå 1 ~20, hvor hvert trykk gir 1 nivå 

endring). Trykk ENTER for å bekrefte. 

3. Fortsett å sette motstandsnivå gjennom de 16 tidsintervallene. 

Program-profilen lagres etter at den er satt.  

g. START TRENINGEN: 

 

Trykk START knappen for å starte treningen.  
 
◆ Under treningen kan motstanden når som helst 

justeres innen motstandsnivå (Level) 1 – 20 

med UP (▲) eller DOWN (▼) knappene 

 
 3” AVSLUTTE PROGRAMMET:  
 

 

Trykk CLEAR RESET for å avslutte 

programmet og gå tilbake til POWER ON status. 
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“TIPS OM TRENINGSTILPASNING”  

 
Hvordan du skal legge opp treningen avhenger av din fysiske form og hvilket treningsutbytte du er ute etter. Hvis du har 

vært 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 

følgende grunnregler: 

 

˙ Hvis du ikke har god kunnskap om riktig trening og ernæring, 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 føles 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. 

Varighet fra 30 minutter og oppover avhengig av treningsgrunnlaget. Godt trente kan gjerne kjøre vesentlig 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. 
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Nivå 3:  Middels intensitet: treningspuls på 75 – 80 % av maxpuls 

Oksygentilførselen 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 muskler      F---Quadriceps muskler 

C---Biceps muskler         I---Triceps muskler 

D---Abdominal muskler     J—Øvre Rygg musklatur 

E---Underarmsmuskler      K---Sete musklatur 

H---Trapecius muskler      L---Hamstring musklatur       
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DELELISTE (på engelsk for å forenkle delebestilling)  

NO. Delenavn Ant. 

1 Bracket for 2-Stage System 2 

2 Spacer (8x17x62mm) 4 

3 Square Plug (30x60) 2 

4 Support Tube for Front Cover 1 

6 Rod End Plain Bearing 4 

7 Linkage for Rod End Bearing 2 

8 Bearing (6201) 4 

9 Spacer (10x17x44mm) 1 

10 Shock-Absorbing Foam 4 

11 Crank for 2-Stage Bracket 1 

12 Belt (762J8) 2 

13 Eye Bolt (67mm) 6 

14 Tension Bracket 8 

16 Bearing (6000) 4 

17 Spacer (10x14x32mm) 3 

18 Pulley (120-42mm) 2 

19 Belt (660J8) 1 

20 Bearing (6300) 2 

21 Flywheel Hub 1 

22 Flywheel 1 

23 Spacer (8x14x32mm) 2 

24 Magnetic Shield Plate 2 

25 Plate Spacer (6x16x20mm) 2 

26 Magnetic Bracket 2 

27 Magnet (N38) 8 

28 Main Frame 1 

29 Crank   2 

30 Bearing (6005) 2 

31 Spacer (25.1x32x40mm) 1 

32 Magnet  1 

33 Pulley (190) 2 

34 Crank Axle 1 

35 Controller 1 

36 Support Plate 2 

37 Stopper (35mm) 4 

NO. Delenavn Ant. 

38 Sleeve 6 

39 Wheel Axle 2 

40 Transportation Wheels 2 

41 Sensor Wire Stand 1 

42 Decoration Bracket 1 

43 EndCap 2 

44 Leveler (50mm) 4 

45 Resistor 1 

46 Eye Bolt (40mm) 2 

47 Generator 1 

48 Belt (1355J8) 1 

49 Linkage Wheel Bearing Adapter 4 

50 Wheel Bearing Spacer (8x14x18mm) 2 

51 Crank Linkage 2 

53 Bearing (6905) 16 

54 Swing Linkage 2 

55 Front Cover 1 

56 Upper-Left Decoration Cover 1 

57 Upper-Right Decoration Cover 1 

58 Accessory Tray 1 

59 Rear Left-Side Cover 1 

60 Rear Right-Side Cover 1 

61 Main Left-Side Cover 1 

62 Main Right-Side Cover 1 

63 Outer Stationary Handrail Cover 2 

64 Left Inner Stationary Handrail Cover 1 

65 Right Inner Stationary Handrail Cover 1 

66 Round Plug (50mm) 2 

67 Left Stationary Handrail 1 

68 Right Stationary Handrail 1 

70 Upper Handlebar Cover 2 

72 Left Upper Handlebar 1 

73 Right Upper Handlebar 1 

76 Left Front Swing Arm 1 

77 Right Front Swing Arm 1 
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DELELISTE 

NO. Delenavn Ant. 

78 Basic Leveler (50mm) 2 

79 Screw Cap 22 

80 Inner Bottom Swing Arm Cover 8 

81 Left Back Swing Arm 1 

82 Right Back Swing Arm 1 

83 Non-Slip Pad 2 

84 Pedal 2 

85 Square Plug (20x40) 4 

86 Left Pedal Support Arm 1 

87 Right Pedal Support Arm 1 

88 Bearing (6002) 2 

89 Wheel Bearing Spacer (10x25x47mm) 4 

90 Base Cover 1 

91 Base Frame 1 

92 Left Membrane Key 1 

93 Right Membrane Key 1 

94 Pulse Sensor Top Housing 2 

95 Pulse Sensor Bottom Housing 2 

96 Left Quick-Access Key 1 

97 Right Quick-Access Key 1 

98 Foam Grip for Fixed Handlebar 2 

99 Fixed Handlebar 1 

100 Console  1 

101 Battery Door 1 

102 Console Bottom Cover 1 

103 Upper Connection Wire 1 

105 Rear Connection Wire 1 

106 Upper Pulse Sensor Wire 1 

107 Rear Pulse Sensor Wire 1 

108 Sensor Wire 1 

109 Generator Wire 2 

110 Lock Washer (M8) 22 

111 Washer (8×16×2.0t) 11 

112 Washer (8×23×2.0t) 4 

113 Washer (8×30×2.0t) 8 

114 Washer (10×23×2.0t) 9 

NO. Delenavn Ant. 

115 Nut (M25×p1.25) 2 

116 Flange Nut (M10×p1.25) 1 

117 Nut (M10×p1.25) 1 

118 Lock Washer (M6) 2 

119 Tube Connector Nut 30×30(M6) 2 

120 Nut (M10xp1.5) 2 

121 Nut (M16xp2.0) 4 

122 Nylon Nut (M6×p1.0) 10 

123 Nylon Nut (M8×p1.25) 16 

124 Thin Nylon Nut (M8×p1.25) 4 

125 Nylon Nut (M10×p1.5) 22 

126 Bolt ( M5xp0.8x10mm) 1 

127 Screw (M3×10mm) 5 

128 Screw (M4×20mm) 20 

129 Screw (M5×20mm) 30 

130 Screw (M3×p0.5×20mm) 2 

131 Screw (M3×p0.5×25mm) 4 

132 Screw (M5×p0.8×15mm) 30 

133 Screw (M6×p1.0×15mm) 4 

134 Bolt (M6×p1.0×15mm) 6 

135 Bolt (M6×p1.0×30mm) 2 

136 Bolt (M8×p1.25×15mm) 28 

137 Bolt (M8×p1.25×50mm) 4 

138 Bolt (M8×p1.5×65mm) 4 

139 Screw (M5×p0.8×30mm) 2 

140 Screw (M8xp1.25x15mm) 6 

141 Bolt (M10×p1.5×20mm) 2 

142 Bolt (M10×p1.5×70mm) 2 

143 Bolt (M10×p1.5×90mm) 4 

144 Bolt (M8×p1.25×15mm) 4 

145 Bolt (M8×p1.25×45mm) 2 

146 Bolt (M10xp1.5x60mm) 2 

147 Bolt (M8×p1.25×55mm) 2 

148 Bolt (M8×p1.25×60mm) 2 

149 Bolt (M10×p1.5×85mm) 11 

150 Bolt (M8xp1.25x55mm) 2 



 39 

                                                                              

DELELISTE 

NO. Delenavn Ant. 

151 Bolt (M8×p1.25×20mm) 16 

152 Bolt (M8×p1.25×16mm) 2 

153 Washer (26×34×1.0t) 8 

154 Wheel Bearing Adapter 6 

155 Wing Nut 2 

156 Round Plug (60mm) 4 

157 Bolt (M8×p1.25×40mm) 2 

158 EndCap (50x100) 2 

159 Support Plate for 2-Stage System 2 

160 Lock Washer (M10) 3 

161 Pedal Wheel Bearing Adapter 8 

162 Front Upper Handlebar Cover 2 

163 Back Upper Handlebar Cover 2 

164 Bearing (6004) 8 

165 Generator Support Bracket 1 

166 Washer (6x13x1.0t) 2 

171 Washer (8x19x2.0t) 8 
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SPLITT-TEGNING (A) 
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SPLITT-TEGNING (B) 
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SPLITT-TEGNING (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


