
                                                      

BRUKER- 
MANUAL 

 

 

Trening kan for enkelte innebære en helserisiko. Kontakt gjerne idrettsmedisinsk ekspertise for 
å få råd og veiledning om dette 
 
Hvis du føler deg svimmel eller uvel under trening, avbryt treningen umiddelbart og kontakt 
lege hvis plagene vedvarer. 
 
Pass på at barn og kjæledyr ikke er I nærheten av apparatet når det er i bruk. Kontroller at alle 
bolter og mutre er skrudd godt til før hver trening. Følg alltid sikkerhetsinstruksene i denne 
brukermanualen.  
 
MERK: MAKSIMAL BRUKERVEKT FOR U120 ER 136 KG. 

                                                         VERSION: VIII-K 

 

SPORTSMASTER  U120 

 

Sykkelen kan avvike noe fra illustrasjonen 
MADE IN TAIWAN 
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“SIKKERHETSINSTRUKS”  

 
SIKKERHETSINFORMASJON 

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige skader, vennligst les følgende Sikkerhetsinformasjon 

før U120 tas i bruk.  

1. Les merkene med advarsler på apparatet. 

2. Les denne brukermanualen nøye og følg instruksjonene før U120 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 U120. 

6. Plasser apparatet 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 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. Sokker eller bar-bent anbefales ikke.  

14. Hold begge føttene på pedalene under treningen. 

15. U120 skal ikke brukes av personer som veier over 136 kg og skal kun brukes av 1 person om gangen 

16. U120 er beregnet på hjemmetrening og moderat bedriftstrening. 

 

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

høre om du bør gjennomgå undersøkelser før du begynner å trene. Dette gjelder spesielt personer over 50 år, 

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

familiær historikk med slike.  

 

 

LES OG FØLG SIKKERHETSINSTRUKSENE SOM GIS HER FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR 

PERSONSKADER. 
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“DELER TIL MONTERING”  
Plassér alle deler fra esken på gulvet slik at du får oversikt. Ta av all emballasje og samle den i transportesken. Ikke kast 

emballasjen før monteringen er komplett. Husk også at Sportsmaster’s retur-rett forutsetter at du tar vare på emballasjen. 

Les hvert monteringstrinn nøye før du starter. Ikke kast emballasjen før ellipsetreneren er ferdig montert. I monteringssettet 

er det verktøy til bruk ved monteringen. Kontroller at alle delene er tilstede (se Deleliste) og uten skader 

 
 

Øvre konsolldeksel Nedre konsolldeksel Konsoll sidedeksler Frontstolpe 

   

 

Håndtak Krage til frontsolpen Hovedenhet 

 

 

 

Støtteben - front Støtteben - bak Pedaler  
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“MONTERINGS-KIT OG IDENTIFISERING AV DELER”  
Pakk ut esken på et oversiktlig område. Kontroller at monteringssettet er i h.t. listen under. Illustrasjonen er ment som hjelp 

til å sortere ut de ulike bolt-, skive og mutter dimensjonene som skal brukes under monteringen. Plasser enden av bolter 

og skruer på sirklene under for å finne riktig diameter. Linjalen er til hjelp for å finne riktig bolt og skruelengde. Ikke kast 

emballasjen før monteringen er ferdig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merk:    Lengden på alle bolter og skruer unntatt de med flat hode skal måles fra 
underside av hodet til enden. Bolter og skruer med flatt hode måles fra 
toppen av hodet 

 
 
 

Se gjennom oversikten nedenfor for å bli kjent med innholdet i monteringsposen 

Noen deler kan ha blitt montert før skipning for å stabilisere. Hvis noe mangler der, kontroller om delen allerede kan være 

montert 

 Del nr. og beskrivelse Antall 

 
65  Låseskiver (M8) 9  stk 

 
66  Skiver (8x16x2.0t) 9  stk 

 
72  Stjerneskruer (M5xp0.8x25mm) 4  stk 

 
73  Stjerneskruer (M5xp0.8x15mm) 4  stk 

 

81  Umbracobolt, flatt hode (M6xp1.0x15mm) 
82  Umbracobolt, flatt hode (M8xp1.25x16mm) 
83  Umbracobolt, flatt hode (M8xp1.25x45mm) 
84  Umbracobolt, flatt hode (M8xp1.25x90mm) 

4  stk 
4  stk 
1  stk 
4  stk 

 
FØLGENDE MONTERINGSVERKTØY ER INKLUDERT:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

MULTIVERKTØY  UMBRACONØKLER 
(5 & 6 mm) 
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“FØR DU STARTER”  
Takk for at du valgte Sportsmaster U120. Vi håper 

den vil gi mange timer kvalitetstrening som vil bidra til 

bedre fysisk form og større velvære. 

 

  Jevnlig trening er godt for både fysisk og psykisk 

helse. 

 

Ergometersykkelen gjør det enkelt å få trent selv når 

været er dårlig og tiden knapp 

. 

Før du går videre i veiledningen, se over 

illustrasjonen nedenfor for å gjøre deg kjent med 

delene som skal monteres. Les manualen grundig før 

du tar apparatet i bruk. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

Konsoll 

Håndtak 

Konsollkrage 

Frontstolpe 

Krage til frontstolpen 

Setestamme 

Justeringsspak 

Fremre støtteben 

Pedal 

Justerbare endedeksler 

Sete 

Setestammedeksel 

Bakre støtteben 

Hovedenhet 

Håndpulssensor 
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“MONTERING TRINN FOR TRINN”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TRINN 1 – Støtteben 
a. Finn riktig retning for fremre støtteben. (2). Det er et “R” merke på høyre side av støttebenet. 
b. Fest fremre støtteben (2) til hovedenheten (1) med to låseskiver (M8)(65), to skiver (8x16x2.0t)(66) og to 

bolter, Socket Head (M8xp1.25x90mm)(84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Samme fremgangsmåte benyttes for å feste bakre støtteben (3) til hovedenheten (1), dvs bruk to låseskiver 

(M8)(65), to skiver (8x16x2.0t)(66) og to umbracobolter (M8xp1.25x90mm)(84). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERK: “Lite tips: fest skruer og bolter til delene som skal monteres før du setter sammen og strammer til” 
For å feste Front Støttebenet (2) til Hovedenheten (1), sett to Låseskiver (M8)(65), to Skiver (8x16x2.0t)(66) og to 
Bolter med Umbraco hode (M8xp1.25x90mm)(84) til Fremre Støtteben (2) og Hovedenheten (1) før du 

strammer godt til.  

**Ikke stram tiluten at du kjenner at boltene passer I hull og gjenger.** 
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“MONTERING TRINN FOR TRINN”  

TRINN 2 FRONTSTOLPEN 

a. Tre nedre stolpedeksel (26) på frontstolpen (5) som 

vist på illustrasjonen. Pass på at kablene ikke 

kommer i klem.  

b. Fest frontstolpen til hovedrammen (1) med fire skiver 

(8x16x2.0t)(66), fire låseskiver (M8)(65), fire bolter, 

Socket Head (M8xp1.25x16mm)(82) 

 

 

 

 

 

c. Kople sammen kablene fra hovedenheten (95A), (958) 

og (99) til kablene som sitter i underdelen av 

frontstolpen (96), (98) og (99). Pass på å ikke sette 

kablene I klemme og at koplingspunktene glir lett 

sammen. 

 

 

 

d. Trekk frontstolpedekselet ned til det treffer 

hovedenheten (1). 

 
Trinn 3 – FESTE STYRET 

a. Skru ut fire skiver (8x16x2.0t)(66), fire Låseskiver 

(M8)(65) og fire bolter, Button Head 

(M8xp1.25x16mm)(79) fra siden på styret (6) 

b. Skyv tuppen av styret (6) inn gjennom toppen av 

styrestaget (5) som vist, og fest med fem skiver 

(8x16x2.0t)(66), fem låseskiver (M8)(65), fire bolter 

(M8xp1.25x16mm)(79) og en bolt, (M8xp1.25x45mm)(83) MERK: I tillegg til skivene og boltene som først ble skrudd 

ut fra styret, finner du en skive (8x16x2.0t)(66), en låseskive (M8)(65), en bolt (M8xp1.25x45mm)(83) i 

monterings-kit’et. 

 

 

 

 

c.  Fest fronstolpen til hovedenheten med fem skiver (8x16x2.0t)(66), fem låseskiver (M8)(65), firer bolter 

(M8xp1.25x16mm)(79) og en bolt (M8xp1.25x45mm)(83). 

 
 
 
 
 
                                                                              

MERK: Lite tips: skru inn alle skruer og bolter som skal 

monteres men ikke stram til før du ser at alle 

bolter/skruer passer i gjengene. 

TIPS: Ikke stram til hardt før alle skivene og boltene er på plass og gjengene passer 

MERK: Når kablene er koplet sammen, hold begge sider av 

hver kanel etter tur og trekk forsiktig for å kontrollere at de 

sitter godt.  
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“MONTERING TRINN FOR TRINN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINN 4 – Konsollet 
a. Følg FIG.1 for å feste konsollets underdeksel (33) til konsollets overdeksel (32) og skru det fast merd fire 

skruer (M5xp0.8x25mm)(72) 

b. Plasser konsollen (32, 33) på metallplaten på toppen av frontstolpen (5) med fire bolter 

(M6xp1.0x15mm)(81). 

 

 

 

 

c. Stram til godt. 

d. Kople sammen kablene fra konsollen med kablene i frontstolpen.Pass på at kabler og koplingspunkter 

ikke kommer i klem eller bøyes. 

 

 

 

 
 
 
                                                                            

MERK: Når kablene er koplet sammen og du har hørt et "klikk", hold på hver side av koplingspunktet og 

trekk forsiktig fra hverandre for å kontrollere at koplingen sitter godt.  

MERK Ikke stram til før alle skruer og bolter har entret der de skal og gjengene fungerer. 



 9 

 

“MONTERING TRINN FOR TRINN”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRINN 5 – Konsolldeksel 

a. Plasser høyre og venstre konsolldeksel (35, 34) på hver side av 

styrestaget (5) MERK: Pass på at både begge dekslene dekker 

toppen av frontstolpen samt nederste lag av konsollets underdel 

som illustrasjonen til venstre viser. 

 

 

b. Fest så dekslene til frontstolpen (5) med to skruer                                 

    (M5xp0.8x15mm)(73) på hver side 
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MONTERING TRINN FOR TRINN”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRINN 6 – Pedaler 
a. Skru først høyre pedal (11) på høyre krankområde på hovedenheten (1) I klokkeretningen. Stram godt til når 

den er skrudd helt inn. 

a. Skru deretter venstre pedal (10) på venstre krankområde på hovedenheten (1) mot klokkeretningen. Stram 

godt til når den er skrudd helt inn. 

b. Fullfør monteringen med å etterstramme alle bolter og andre fester 

 

TRINN 7 –  Strømadapter 

a. Kople strømadapteren (97) til hovedenheten(1) som vist til høyre  

b. Kople strømadapteren til strømkretsen 

c.  
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“TILPASNING AV SYKKELEN”  

JUSTERING AV POSISJON MOT UNDERLAGET 
a. Når sykkelen er der du vil ha den, sjekk at den star stødig på underlaget uten å vippe.  

b. Hvis sykkelen viper, bruk justeringshjulet på endedekslene (21) til 

å justere høyden slik at sykkelen star stødig. 

 
 
 
 
 
 

JUSTERING AV KONSOLLVINKELEN 
Bruk begge hender – en hånd i toppen og en i nedkant - til å regulere 

vinkelen til ønsket konsollposisjon. 

 
 
 

 

JUSTERING AV SETEHØYDEN 
a. Trekk justeringsspaken (25) oppfor å justere 

setehøyden. 

b. Når setet er I ønsket høyde, slip spaken og når 

et "klikk høres er setet låst i denne posisjonen. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Flytting av sykkelen 

Hold i bakre støtteben (3) og løft opp sykkelen med to hender 

og trill den dit du vil ha den    

◆ Pass på at gulvet et jevnt uten humper før du triller 

sykkelen. 
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“KONSOLL-INSTRUKS”  
 

  
 
Aktivere Konsollet (Power On) 

a. Kontroller at strømadapteren er satt i riktig.  

b. Beveg pedalene eller trykk på en av knappene for å aktivere konsollet. Konsoll-displayet vil lyse opp med en kort 

varsel-lyd som signaliserer at konsollet er klart til bruk. 
 
 
De-aktivere Konsollet (Power Off) 
Konsollet skrur seg av automatisk etter 60 sekunder uten aktivitet 
 

 
Program Oversikt 
 
 
 
 

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 noen minutter på å bli 

kjent med computerkonsollet. 
Under er det er gitt en 
oversikt over 
konsoll-displayet og 
funksjoner. 

⚫ Vi anbefaler å variere 

treningen ved å bruke de 
ulike programmene og 
motstandsnivåene i konsollet 
slik at treningen ikke blir  
ensformig. På den måten er 
det lettere å opprettholde 
treningsmotivasjon over tid 
og på den måten lettere nå 
treningsmålene du har satt 
deg. 
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“KONSOLL-INSTRUKS - KONSOLLKNAPPER”  

Konsoll Knapper 

 

a. Trykk START/PAUSE for å starte treningen 

b. Trykk START/PAUSE på nytt for å stoppe eller sette alle funksjoner i pause modus under 

treningen. Alle treningsdata i displayet vil låses.  

c. Trykk START/PAUSE igjen for å gjenoppta programmet og alle data i displayet vil fortsette 

å løpe inntil programmet er ferdig.  

d. HOLD FOR RESETTING funksjon: Hold START/PAUSE nede inntil alle data nulles ut og 

viser 0 og konsollet er tilbake i POWER ON status 

 

Trykk ENTER for å bekrefte valg av programfunksjon (PROGRAM, TIME, HEIGHT, WEIGHT, 

DISTANCE, CALORIES, AGE, GENDER (kjønn), PULSMÅL og MOTSTANDSNIVÅ i hvert 

tidsintervall) 

 

 

Trykk UP for å øke verdien av program-funksjonene  (PROGRAM, TIME, HEIGHT, WEIGHT, 

DISTANCE, CALORIES, AGE, GENDER (kjønn), PULSMÅL og MOTSTANDSNIVÅ i hvert 

tidsintervall) 

 

 

Trykk DOWN for å redusere verdien av program funksjonene (PROGRAM, TIME, HEIGHT, 

WEIGHT, DISTANCE, CALORIES, AGE, GENDER (kjønn), PULSMÅL og MOTSTANDSNIVÅ i 

hvert tidsintervall) 
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“KONSOLL-INSTRUKS - KONSOLLKNAPPER 
 

 

Under trening (etter å ha trykket START/PAUSE), trykkes MODE for å velge SPEED, DISTANCE og 
CALORIES, eller RPM, ODO (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
 

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

DISTANSE og ODO (ODOMETER) informasjon: 

⚫ DISTANSE:  

a. Her vises total distanse fra 0 til 999 km/Mile.  

b. Etter trykking START/PAUSE, DISTANCE vil telle opp fra 0. Trykk START/PAUSE igjen 

for å sette alle funksjoner og DISTANCE verdien i pause-modus under treningen. 

c. Trykk START/PAUSE igjen for å gjenoppta treningen og DISTANCE verdien vil fortsette å 

telle opp inntil programmet er ferdig  

d. Konsollet skrur seg av automatisk etter 4 minutter uten aktivitet. DISTANCE verdien 

begynner å telle opp fra 0 igjen når pedalene tråkkes igjen eller man trykker en av 

knappene i konsollet for å aktivere det. 

⚫ ODO (ODOMETER): Funksjonen ODO er å vise akkumulert distanse tilbakelagt under trening. 
Hvis det er behov for å nullstille ODO’s distanseverdi, trykk UP, 
MODE, DOWN og ENTER samtidig for å la motoren kalibreres til 
nullverdi for ODO 

 

a. PULSE RECOVERY knappen måler hvor raskt pulsen 

kommer ned på hvilenivå etter trening. Her kan du måle 

fremgang i formutviklingen ved å se om tiden kortes ned. 

b. Konsollet vil registrere pulsen i 60 sekunder og kalkulere 

“HEART RATE RECOVERY”-verdi fra F1.0 til F6.0. F1.0 er 

best; F6.0 er dårligst (Kun som referanse, ikke en absolutt 

beskrivelse) 

c. Verdiene er ment som sammenligning mellom treningsøkter over tid og anbefales brukt rett etter 

aerobic trening. Stopp treningen før du aktiverer denne målingen. 

d. Pulsen din vil vises kort etter at “ ” symbolet kommer opp 
 

MERK:  

Hvis du ikke holder godt rundt Puls-sensorene på håndtakene 

med begge, vil ikke pulsverdiene vises i konsoll-displayet, - det vil 

vise “0” og hovedskjermen vil vise “F6.0” etter at konsollet har talt 

ned til null. Dette betyr at Puls-sensorene ikke klarer å registrere 

pulssignaler. Trykk en av knappene for å stoppe den lange 

varsel-lyden som kommer, trykk så PULSE RECOVERY knappen igjen og pass på at du holder godt 

rundt Puls-sensorene denne gangen.  
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“KONSOLL-INSTRUKS - KONSOLLKNAPPER”  

Konsoll Funksjoner 

 

PROGRAM: 

⚫ Konsollet har 16 programmerte programprofiler 

⚫ Man kan velge program; fra P1 ~ P16 

⚫ Viser hvilket program man bruker mens treningen pågår 

LEVEL: 

⚫ Viser motstandsnivå (level) for programmet som kjøres, - fra 1 til 16 nivåer hvor hver 

justering innebærer 1 nivå opp/ned 

 

TIME: 

⚫ Teller opp: Hvis det ikke defineres en treningstid vil TIME telle opp fra 0:00 til 

maksimum 99:59 minutter 

⚫ Teller ned: Hvis treningstiden settes vil konsollet telle fra den valgte tiden og ned til 0:00 

HEIGHT: 

⚫ Viser brukerhøyde innen:  

110 ~ 250cm; 0.5 cm økning for hvert trykk; det er ikke anbefalt at barn trener på 

ellipsetreneren  

WEIGHT: 

⚫ Vekt vises innen:  

10 ~ 200KG; 0.2 KG økning for hvert trykk; det er ikke anbefalt at barn trener på 

ellipsetreneren  

 

DISTANCE: 

⚫ Teller opp: Hvis det ikke defineres et distansemål vil konsollet telle fra 0:00 til 999 km 

⚫ Teller ned: Hvis det er satt et distansemål vil konsollet telle fra den valgte distansen og 

ned til 0 

⚫ Under trening, (etter at START/PAUSE er trykket), kan man trykke MODE knappen 

for å velge DISTANCE eller ODO (Odometer) 

 

ODO: 

⚫ Funksjonen til ODO og DISTANCE er lik og akkumulerer den totale distansen 

tilbakelagt under treningen. 

ULIK RESET INFO. for DISTANCE & ODO: 

⚫ RESET INFO. for DISTANCE:  

Konsollet vil automatisk skru seg av etter 4 minutter uten aktivitet. DISTANSE verdien 

vil restartes fra null når pedalene tråkkes igjen eller en av knappene på konsollet 

trykkes. 

⚫ RESET INFO. for ODO: 

For å nullstille ODO’s distanseverdi, trykk UP, MODE, DOWN og 

ENTER samtidig for at motoren skal kalibreres med ODO Verdi 

null. 

FAT%: 

Under BODY FAT TEST, vil resultatet vises som fettprosent i BODY FAT PROGRAM 

(P8) 

⚫ Fettprosenten er et mål på andel fett av kropps-sammensetningen og er kun et estimat 
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“KONSOLL INSTRUKS - KONSOLLFUNKSJONER”  
 

 

KALORIER: 

⚫ Teller opp: Hvis man ikke setter et kalorimål vil kalori-verdiene telle oppover fra 0 under 

treningen. 

⚫ Teller ned: Settes et kalorimål for treningsøkten vil computerkonsollet telle ned fra 

denne verdier og til 0 

BMR: 

⚫ Under BODY FAT TEST, vil resultatene vises som BMR Verdi i BODY FAT PROGRAM 

(P8) 

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

normale kroppsfunksjoner under hvile. 

WATT: 

⚫ Viser watt verdier til enhver tid under trening 

 

TARGET H.R (Pulsmål).: 

⚫ Vises i området:  

60 ~ 220 BPM (puls-slag per minutt) ; 1 BPM økning per justeringstrykk 

AGE: 

⚫ Vises i området:  

10 ~ 99 år; 1 års endring per justeringstrykk 

MERK: Selv om man kan legge inn alder fra 10 år, anbefales det ikke at barn 

bruker apparatet. 

BMI: 

⚫ Under BODY FAT TEST, vil resultatet vise BMI verdien i BODY FAT PROGRAM (P8) 

⚫ BMI (BODY MASS INDEX) er et resultat av en høyde/vekt formel og er ikke et eksakt 

mål. BMI verdien som gis er en indikasjon på om man er undervektig, har normalvekt 

eller er overvektig. Det kan være store individuelle forskjeller i BMI utfra ulik 

sammensetning av muskelmasse og fettmasse. 

 

HEART RATE/PULS: 

⚫ Man må ha begge hender godt plassert på Pulse Sensorene på det faste håndtaket . 

Pulsen din vil vises noen sekunder etter at hjertesymbolet  “ ” vises 

⚫ Hvis hendene ikke griper godt rundt sensorene og det ikke registreres pulssignaler på 

noen sekunder, vil konsollet stoppe søking etter pulssignal. Sørg for at håndflatene er 

fuktig og plasser hendene godt rundt Sensorene igjen. Computeren vil gjenoppta 

pulsregistreringen. 

 

BODY TYPE: 

⚫ Under BODY FAT TEST, vises resultatene i displayet i form av BODY TYPE i BODY 

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

 
“1” Ved oppstart: Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på 

konsollet 

a. Hvis man bruker strømadapter: Pass på at strømkabelen er godt plugget inn i inntaket  

b. Konsollet skrur seg av automatisk etter 60 sekunder uten bevegelse på pedalene 

c. Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på konsollet. Etter noen få sekunder vil 

konsollet lyse opp og en kort beep-lyd varsler at konsollet er klart til bruk. 

“2” Grunnleggende: ”HOLD TO RESET” knappen er en enkel måte å nullstille konsollet og gå 

over i POWER ON status 
 

Fortsett å trykk START/PAUSE noen sekunder og alle data vil nullstilles til de opprinnelige 

verdiene og konsollet går tilbake til POWER ON status 

 

 “3” Vanlig måte å operere MANUAL PROGRAM (P1)  

 
“A.“ENTER MANUAL PROGRAM (P1)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              

 

 
POWER ON status 

 

ENTER knappen:  

Når strømmen er skrudd på, vil  
manual program (P1) automatisk bli 

valgt. Trykk ENTER knappen for å 

bekrefte og aktivere MANUAL 
PROGRAM (P1) 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis man har valgt et annet program 

(P2~P16), trykk START/PAUSE knappen for 
å sette gjeldende program i pausemodus  

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å velge 

MANUAL PROGRAM (P1) 
c. ENTER knappen: 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte og 

aktivere MANUAL PROGRAM (P1) 

eller 
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“KONSOLLBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)”  
 
“B. VELG LENGDEN PÅ TRENINGSØKTEN eller ØNSKET DISTANSE  

For å unngå at det velges både tid og distanse i samme program og forvirre brukeren i forhold til hvilket parameter 

som styrer treningsøkten (TID eller DISTANSE) kan man kun velge en av dem (Tid eller DISTANSE) i det samme 

programmet. 

 

 
Hvis du vil sette et Tidsmål og ikke Distansemål: 
 

UP eller DOWN knappen:  

 

a. Etter å ha trykket ENTER knappen for å aktivere 

MANUAL PROGRAM (P1), vil TIME funksjonen 

være klar for å få verdi inntastet og displayet blinker 

“0:00”.  

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å legge inn ønsket 

treningstid (1:00 til 99:00; 1 minutts endring per 

trykk)   

 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

tiden, vil TIME telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 

minutter 

⚫ Teller ned: Legges det inn en ønsket treningstid vil 

konsollet telle ned fra det definerte tidsmålet og til 

0:00 

 

 

 

 
Hvis du vil sette Distansemål og ikke Tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappen og så UP eller DOWN knappen: 

 

a. Etter at ENTER er trykket og man står i MANUAL 

PROGRAM (P1), vil TIME funksjonen være klar og 

blinke “0:00”.  

b. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil 

aktiveres og blinke “0.0” 

c. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distanse (1 til 999Km; 1 Km endring/trykk) 

 

MERK for DISTANCE: 

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

Distanse, vil Distanse telles opp fra 0:00 til 999 km 

⚫ Teller ned: Legges det inn en ønsket trenings 

distanse vil den telles ned fra dette distansemålet 

og til 0:00 
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“KONSOLL BETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)”  
 

“C. SETT ØNSKET KALORIFORBRUK og ALDER” 

 

1. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte TIME eller DISTANCE verdi og komme til trinnet for å 

velge KALORI-mål 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ønsket Kalori-mål (10-9990KCAL; hvert 

justeringstrinn er 10 KCAL endring) 

MERK for KALORIER: 
⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi vil konsollet beregne og vise akkumulert kaloriforbruk fortløpende 

⚫ Teller ned: Legges det inn et kalorimål vil konsollet telle ned fra dette målet og til 0.  
  

2. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte Kalori-målet og kunne legge inn ALDER 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ALDEREN (10 - 99 år; hvert justeringstrinn 

gir 1 år endring) 

 

MERK for ALDER: 

Selv om konsollet gir åpning for å legge inn alder fra 10 år er det ikke anbefalt at barn benytter apparatet. 

 

“D. START TRENINGEN” 

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

 
 

“ E. FØLG ALLTID MED PÅ PULSVERDIENE UNDER TRENINGEN” 

MERK for HJERTEFREKVENS (puls): 

⚫ Hvis det ikke benyttes pulsbelte, plasser begge hender på Puls Sensorene som sitter på 

det Faste Håndtaket. Pulsverdiene vil vises i displayet noen sekunder etter at 

hjertesymbolet “ ”  dukker opp i displayet  

             

⚫ Hvis du ikke griper godt rundt puls-sensorene og det ikke registreres pulssignaler på noen sekunder vil konsollet 

skru av pulsfunksjonen og vise feilmeldingen “P”. Plasser hendene godt rundt Puls Sensorene, og pulsverdiene vil 

vises igjen. 
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“KONSOLLBETJENING – MANUAL PROGRAM (P1)”  
 

“F. UNDER TRENINGEN ER DET ENKELT Å JUSTERE MOTSTANDEN ” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan justere motstandsnivået (fra nivå 1 til 16 ) når som helst under 

treningen ved å trykke UP eller DOWN knappen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 G. UNDER TRENINGEN ER DET LURT Å TRENE I FORHOLD TIL ET PULSMÅL – EN ENKEL MÅTE Å 

KONTROLLERE AT TRENINGEN ER PASSE HARD I FORHOLD TIL DE RESULTATENE DU ØNSKER.” 
 

⚫ For å forbedre kondisjonen, legg inn alderen din under programmeringen så vil konsollet 

automatisk regne ut din teoretiske maksimalpuls og basert på dette, PULSMÅLET for 

treningsøkten. PULSMÅL-beregningen er basert på at man skal ligge på 85 % av 

maksimalpuls. For eksempel: For en 30- bruker vil den teoretiske maksimalpulsen være 190 

(220-alder) og Pulsmålet blir da 161 = (220-30) x 85%. Vet man at man har høyere maksimalpuls enn normalt for alderen 

kan man legge inn en lavere alder enn den reelle slik at maksimalpulsen i programmet blir riktig. 

⚫ Konsollet vil registrere pulsen din undervegs og sammenligne med PULSMÅLET. Hvis pulsverdiene dine ligger over 

Pulsmålet vil de blinke for å varsle at du må senke frekvensen eller regulere ned motstanden.  
 

 H. HVORDAN LESE HASTIGHET (SPEED), DISTANSE, KALORIER, RPM, ODO (ODOMETER) OG WATT UNDER 
TRENINGEN” 
 

Under treningen (etter å trykke START/PAUSE), kan man trykke MODE for å velge SPEED, DISTANSE og KALORIER, 
eller RPM, ODO (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
 
 

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

Vedrørende ODO (odometer), denne funksjonen er lik DISTANCE, og vil akkumulere distanse tilbakelagt under trening. 

Hvis det er behov for å nullstille ODO’s distanseverdier, trykk UP, MODE, DOWN og ENTER 

samtidig for å re-sette ODO verdien til null 
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“KONSOLLBETJENING– PROGRAM (P2 ~ P7)”  
 

 
 
“1” Ved oppstart: Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på 

konsollet 

a. Hvis man bruker strømadapter: Pass på at strømkabelen er godt plugget inn i inntaket  

b. Konsollet skrur seg av automatisk etter 60 sekunder uten bevegelse på pedalene 

c. Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på konsollet. Etter noen få sekunder vil 

konsollet lyse opp og en kort beep-lyd varsler at konsollet er klart til bruk. 

 

“2” Grunnleggende: ”HOLD TO RESET” knappen er en enkel måte å nullstille konsollet og gå 

over i POWER ON status 
 

Fortsett å trykk START/PAUSE noen sekunder og aller data vil nullstilles til de opprinnelige 

verdiene og konsollet går tilbake til POWER ON status 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                              

 
POWER ON status 
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“KONSOLLBETJENING – PROGRAM (P2 ~ P7)”  
 
“3” Vanlig måte å operere PROGRAM (P2~P7)  

 

“A.“ENTER MANUAL PROGRAM (P2~P7)” 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis du har valgt andre program (P1 or P8 ~ P16), trykk START/PAUSE knappen for å stoppe programmet som 

kjøres. 

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å velge PROGRAM (P2 ~ P7) 

c. ENTER knappen: 

Trykk  ENTER knappen for å bekrefte valget og start PROGRAM (P2 ~ P7) 
 
 “B. SETT ØNSKET TRENINGSTID ( TIME) ELLER ØNSKET DISTANSE (DISTANCE)  

For å unngå at det velges både tid og distanse i samme program og forvirre brukeren i forhold til hvilket parameter 

som styrer treningsøkten (TID eller DISTANSE) kan man kun velge en av dem (Tid eller DISTANSE) i det samme 

programmet. 

 

 

Hvis du vil sette et Tidsmål og ikke Distansemål: 
 

UP eller DOWN knappen:  

 

c. Etter å ha trykket ENTER knappen for å aktivere 

PROGRAM (P2 ~ P7), vil TIME funksjonen være 

klar for å få verdi inntastet og displayet blinker “0:00”.  

d. Bruk UP eller DOWN knappen for å legge inn ønsket 

treningstid (1:00 til 99:00; 1 minutts endring per 

trykk)   

 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

tiden, vil TIME telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 

minutter 

⚫ Teller ned: Legges det inn en 

ønsket treningstid vil 

konsollet telle ned fra dette 

definerte tidsmålet og til 0:0 

 
 

 

 

Hvis du vil sette Distansemål og ikke Tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappen og så UP eller DOWN knappen: 

 

a. Etter at ENTER er trykket og man står i PROGRAM 

(P2 ~ P7), vil TIME funksjonen være klar og blinke 

“0:00”.  

b. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil 

aktiveres og blinke “0.0” 

c. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distanse (1 til 999Km; 1 Km endring/trykk) 

 

MERK for DISTANCE: 

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

Distanse, vil Distanse telles opp fra 0:00 til 999 km 

⚫ Teller ned: Legges det inn en ønsket trenings 

distanse vil den telles ned fra dette distansemålet og 

til 0:00 
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“KONSOLLBETJENING– PROGRAM (P2 ~ P7)”  
 

“C. SETT ØNSKET KALORIFORBRUK og ALDER” 

 

3. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte TIME eller DISTANCE verdi og komme til trinnet for å 

velge KALORI-mål 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ønsket Kalori-mål (10-9990KCAL; hvert 

justeringstrinn er 10 KCAL endring) 

MERK for KALORIER: 
⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi vil konsollet beregne og vise akkumulert kaloriforbruk fortløpende 

⚫ Teller ned: Legges det inn et kalorimål vil konsollet telle ned fra dette målet og til 0.  
  

4. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte Kalori-målet og kunne legge inn ALDER 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ALDEREN (10 - 99 år; hvert justeringstrinn 

gir 1 år endring) 

 

MERK for ALDER: 

Selv om konsollet gir åpning for å legge inn alder fra 10 år er det ikke anbefalt at barn benytter apparatet. 
 
 

“D. START TRENINGEN” 

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

 
 

“ E. FØLG ALLTID MED PÅ PULSVERDIENE UNDER TRENINGEN” 

MERK for HJERTEFREKVENS (puls): 

⚫ Hvis det ikke benyttes pulsbelte, plasser begge hender på Puls Sensorene som sitter på 

det Faste Håndtaket. Pulsverdiene vil vises i displayet noen sekunder etter at 

hjertesymbolet “ ”  dukker opp i displayet  

             

⚫ Hvis du ikke griper godt rundt puls-sensorene og det ikke registreres pulssignaler på noen sekunder vil konsollet 

skru av pulsfunksjonen og vise feilmeldingen “P”. Plasser hendene godt rundt Puls Sensorene, og pulsverdiene vil 

vises igjen. 
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“KONSOLLBETJENING – PROGRAM (P2 ~ P7)”  
 

“F. UNDER TRENINGEN ER DET ENKELT Å JUSTERE MOTSTANDEN ” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan justere motstandsnivået (fra nivå 1 til 16 ) når som helst under 

treningen ved å trykke UP eller DOWN knappen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 G. UNDER TRENINGEN ER DET LURT Å TRENE I FORHOLD TIL ET PULSMÅL – EN ENKEL MÅTE Å 

KONTROLLERE AT TRENINGEN ER PASSE HARD I FORHOLD TIL DE RESULTATENE DU ØNSKER.” 
 

⚫ For å forbedre kondisjonen, legg inn alderen din under programmeringen så vil konsollet 

automatisk regne ut din teoretiske maksimalpuls og basert på dette, PULSMÅLET for 

treningsøkten. PULSMÅL-beregningen er basert på at man skal ligge på 85 % av 

maksimalpuls. For eksempel: For en 30- bruker vil den teoretiske maksimalpulsen være 190 

(220-alder) og Pulsmålet blir da 161 = (220-30) x 85%. Vet man at man har høyere maksimalpuls enn normalt for alderen 

kan man legge inn en lavere alder enn den reelle slik at maksimalpulsen i programmet blir riktig. 

⚫ Konsollet vil registrere pulsen din undervegs og sammenligne med PULSMÅLET. Hvis pulsverdiene dine ligger over 

Pulsmålet vil de blinke for å varsle at du må senke frekvensen eller regulere ned motstanden.  
 

 H. HVORDAN LESE HASTIGHET (SPEED), DISTANSE, KALORIER, RPM, ODO (ODOMETER) OG WATT UNDER 
TRENINGEN” 
 

Under treningen (etter å trykke START/PAUSE), kan man trykke MODE for å velge SPEED, DISTANSE og KALORIER, 
eller RPM, ODO (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
 
 

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

Vedrørende ODO (odometer), denne funksjonen er lik DISTANCE, og vil akkumulere distanse tilbakelagt under trening. 

Hvis det er behov for å nullstille ODO’s distanseverdier, trykk UP, MODE, DOWN og ENTER 

samtidig for å re-sette ODO verdien til null 
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“KONSOLLBETJENING – BODY FAT PROGRAM (P8)”  

 
 

“1” Ved oppstart: Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på 

konsollet 

a. Hvis man bruker strømadapter: Pass på at strømkabelen er godt plugget inn i inntaket  

b. Konsollet skrur seg av automatisk etter 60 sekunder uten bevegelse på pedalene 

c. Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på konsollet. Etter noen få sekunder vil 

konsollet lyse opp og en kort beep-lyd varsler at konsollet er klart til bruk. 

 

“2” Grunnleggende: ”HOLD TO RESET” knappen er en enkel måte å nullstille konsollet og gå 

over i POWER ON status 
 

Fortsett å trykk START/PAUSE noen sekunder og alle data vil nullstilles til de opprinnelige 

verdiene og konsollet går tilbake til POWER ON status 

 

“3” Vanlig måte å operere BODY FAT PROGRAM (P8)  

 
“A.“START BODY FAT PROGRAM (P8)” 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis du har valgt andre program (P1 ~ P7, P9 ~ P16), trykk START/PAUSE knappen for å stoppe programmet som 

kjøres. 

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å velge BODY FAT PROGRAM (P8) 

c. ENTER knappen: 

Trykk  ENTER knappen for å bekrefte valget og start BODY FAT PROGRAM (P8) 
 
 “B. SETT ØNSKET TRENINGSTID ( TIME) ELLER ØNSKET DISTANSE (DISTANCE)  

For å unngå at det velges både tid og distanse i samme program og forvirre brukeren i forhold til hvilket parameter 

som styrer treningsøkten (TID eller DISTANSE) kan man kun velge en av dem (Tid eller DISTANSE) i det samme 

programmet. 

 

 
 
                                                                              

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

“B. SETT PERSONLIG INFO. ( KJØNN, HØYDE og ALDER )” 

 

1. UP eller DOWN knappen:  

Etter at du har trykket ENTER knappen, vil du kunne definere KJØNN. Dette vises ved 

blinkende “ ” i displayet. Bruk UP eller DOWN knappene for å få frem riktig kjønn  

 
 

 

2. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte KJØNN og komme videre til trinnet hvor HØYDEN 

legges inn 

b. Bruk UP eller DOWN for å legge inn HØYDEN (110 ~ 250CM; 0.5 CM økning per 

justeringstrykk) 

 

MERK for HØYDE: 

Denne modellen er ikke beregnet eller anbefalt brukt av barn  
 

3. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a.Trykk ENTER knappen for å bekrefte HØYDEN du la inn og komme til trinnet for 

innleggelse av VEKT 

b. Bruk UP eller DOWN for å legge inn VEKT (10 ~ 200KG; 0.2 KG økning per trykk) 

 
 

MERK for VEKT: 

Denne modellen er ikke beregnet eller anbefalt brukt av barn  
 
4. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte VEKTEN du la inn og komme til trinnet for 

innleggelse av ALDER  
 

b. Bruk UP eller DOWN knappen for å legge inn ALDER (10 - 99 ÅR; 1 ÅR per trykk)  
 
 

MERK for ALDER: 

Denne modellen er ikke beregnet eller anbefalt brukt av barn selv om man kan legge inn lav alder  

 

“C. START BEREGNING AV FETTPROSENT / BODY FAT” 

START/ PAUSE  knappen: Trykk START/ PAUSE for å starte beregningen (et anslag – ikke et presist mål) av 

fettprosent. Beregningen tar ca 10 sekunder, se neste side for forklaring på resultatene. 
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“KONSOLLBETJENING – BODY FAT PROGRAM (P8)”  
 
“D. FORKLARING PÅ RESULTATENE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. BMI (BODY MASS INDEX): 

Body Mass Index er en høyde/vekt formel som av og til brukes innen idrettsmedisin og enkelte idrettsgrener som et 

uttrykk for en persons kroppssammensetning. Fra Body Mass Index’en kan man få en indikasjon på om personen er 

undervektig, normalvektig, overvektig eller sykelig overvektig, men BMI er upresis og resultatene må sees i lys av 

dette. 

  

RESULTATER BMI-VERDI 

Undervektig Under 20 (19 for kvinner) 

Normal vektig Mellom 20 og 24.99 

Overvektig Mellom 25 og 29.99 

Sykelig overvektig 1 Mellom 30 og 34.99 

Sykelig overvektig 2 Mellom 35 og 39.99 

Ekstremt overvektig 40 og høyere 

 

2. BMR (BASAL METABOLIC RATE): 

Basal Metabolic Rate er et mål for hastigheten kroppen forbrenner kalorier for å opprettholde normale 

kroppsfunksjoner under hvile. BMR er den viktigste faktoren når man skal finne den totale metabolske indeksen og 

hvor mange kalorier man trenger for å redusere, opprettholde eller øke vekt.  

 

For å redusere vekt gjelder den generelle regelen: inntak av kalorier skal være lavere enn forbruket av kalorier. Dette 

betyr at en kombinasjon av et mer bevisst kosthold med lavere kalori-inntak kombinert med økt trening (økt 

kaloriforbruk) er en god formel for å redusere vekt.  

 

3. BODY FAT%:  

Kroppens fettprosent er – som navnet tilsier – hvor mange prosent av kroppsmassen som er fett. Hvis du veier 80 kg 

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

organer, blod og alt annet.     

 
 
                                                                            

BMI-resultat varierer noe 
avhengig av kjønn. Dette er en 
generell tabell som kan gi 
indikasjoner men ikke absolutte 
svar. En muskuløs person vil fks 
få høy BMI uten nødvendigvis å 
ha høy fettprosent/være 
overvektig  

Illustrasjonen til venstre er et eksempel på 
hvordan resultatene presenteres. Hver bruker 
har ulik kropps-sammensetning og 
fettprosent avhengig av bl.a. fysisk form og 
helsesituasjon  
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“KONSOLLEBETJENING – BODY FAT PROGRAM (P8)”  
 
“D. FORKLARING PÅ RESULTATENE” 
 

4. BODY TYPE: 
Referer til figurene under for å finne hvilken kroppskategori det kan tyde på at du tilhører:  
 

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

Slank klasse 1 

  
Type 3 15% ~ 19%  

(fett %) 
Slank klasse 2 Type 4 20% ~ 24%  

(fett %) 
Slank klasse 3 

  
Type 5 25% ~ 29%  

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

(fett %) 
Overvekt  

  
Type 7 35% ~ 39%  

(fett %) 
Sykelig 
overvekt  
klasse 1 

Type 8 40% ~ 44%  
(fett %) 

Sykelig 
overvekt  
klasse 2 

  
Type 9 45% ~ 50%  

(fett %) 
Ekstrem 
overvekt 

 

 
 
5. MULIGE FEILKODER: 

Hvis du ikke holder hendene godt rundt Pulssensorene, vil ikke sensorene 

kunne registrere pulssignalene. Konsollet vil da vise feilkoden “E3”. Prøv på 

nytt med fukt i håndbaken og hendene godt plassert rundt Pulssensorene 
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“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  

 

 
 
 

“1” Ved oppstart: Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på 

konsollet 

a. Hvis man bruker strømadapter: Pass på at strømkabelen er godt plugget inn i inntaket  

b. Konsollet skrur seg av automatisk etter 60 sekunder uten bevegelse på pedalene 

c. Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på konsollet. Etter noen få sekunder vil 

konsollet lyse opp og en kort beep-lyd varsler at konsollet er klart til bruk. 

 

“2” Grunn leggende: ”HOLD TO RESET” knappen er en enkel måte å nullstille konsollet og gå 

over i POWER ON status 
 

Fortsett å trykk START/PAUSE noen sekunder og aller data vil nullstilles til de opprinnelige 

verdiene og konsollet går tilbake til POWER ON status 

 
 

“3” Vanlig måte å operere H.R.C. PROGRAM (P9~P12)  
 
“A.“ENTER H.R.C. PROGRAM (P9~P12)” 

a. START/PAUSE knappen:  

Hvis du har valgt andre program (P1 ~ P8 or P13 ~ P16), trykk START/PAUSE knappen for å stoppe programmet som 

kjøres. 

b. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å velge H.R.C. PROGRAM (P9 ~ P12) 

c. ENTER knappen: 

Trykk ENTER knappen for å bekrefte valget og start H.R.C. PROGRAM (P9 ~ P12) 

 

 

                                                                              

 
POWER ON status 

 

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

75% H.R.C. 85% H.R.C. 

 



 30 

 

“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  
 
 “B. SETT ØNSKET TRENINGSTID ( TIME) ELLER ØNSKET DISTANSE (DISTANCE)  

For å unngå at det velges både tid og distanse i samme program og forvirre brukeren i forhold til hvilket parameter 

som styrer treningsøkten (TID eller DISTANSE) kan man kun velge en av dem (Tid eller DISTANSE) i det samme 

programmet. 

 

 

Hvis du vil sette et Tidsmål og ikke Distansemål: 
 

UP eller DOWN knappen:  

 

e. Etter å ha trykket ENTER knappen for å aktivere 

PROGRAM (P9 ~ P12), vil TIME funksjonen være 

klar for å få verdi inntastet og displayet blinker “0:00”.  

f. Bruk UP eller DOWN knappen for å legge inn ønsket 

treningstid (1:00 til 99:00; 1 minutts endring per 

trykk)   

 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

tiden, vil TIME telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 

minutter 

⚫ Teller ned: Legges det inn en 

ønsket treningstid vil 

konsollet telle ned fra dette 

definerte tidsmålet og til 0:00 
 

 

 

Hvis du vil sette Distansemål og ikke Tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappen og så UP eller DOWN knappen: 

 

a. Etter at ENTER er trykket og man står i PROGRAM 

(P9 ~ P12), vil TIME funksjonen være klar og blinke 

“0:00”.  

b. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil 

aktiveres og blinke “0.0” 

c. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distanse (1 til 999Km; 1 Km endring/trykk) 

 

MERK for DISTANCE: 

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

Distanse, vil Distanse telles opp fra 0:00 til 999 km 

⚫ Teller ned: Legges det inn en ønsket trenings 

distanse vil den telles ned fra dette distansemålet og 

til 0:00 

 
 “C. SETT ØNSKET KALORIFORBRUK og ALDER” 

 

5. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte TIME eller DISTANCE verdi og komme til trinnet for å 

velge KALORI-mål 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ønsket Kalori-mål (10-9990KCAL; hvert 

justeringstrinn er 10 KCAL endring) 

MERK for KALORIER: 
⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi vil konsollet beregne og vise akkumulert kaloriforbruk fortløpende 

⚫ Teller ned: Legges det inn et kalorimål vil konsollet telle ned fra dette målet og til 0.  
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“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  
 

“D. SETT ØNSKET PULSMÅL OG ALDER” 

 

Hvis du har valgt PROGRAM 9, velg PULSMÅL 

(TARGET HEART RATE): 

ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

 

 

 

 

a. Trykk ENTER for å bekrefte KALORI Verdi og komme 

til innlegging av PULSMÅL 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ønsket  

PULSMÅL (60 ~ 220 BPM (PULSSLAG PER 

MINUTT) ; 1 BPM endring per trykk) 

Hvis du har valgt PROGRAM 10~12, legg inn din 

ALDER: 

ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

 

 

 

 

a. Trykk ENTER for å bekrefte KALORI Verdi og komme 

til innlegging av ALDER 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn riktig 

ALDER (10 TIL 99 ÅR; 1 ÅR endring per trykk) 

 

MERK for ALDER: 

Selv om ,konsollet gjør det mulig å legge inn alder fra 

10 år er apparatet hverken bygget for eller anbefalt 

brukt av barn 

 
“ E. VIKTIG PULSINFORMASON” 

 

a. OVERSIKT – ENKEL PULS/ALDERS FORMEL:  

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

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

AKTIV/VELTRENT: 85% av maksimalpuls; 85% av (220 – din alder) 

 

b. KONSOLL REGISTRERER FORTLØPENDE PULSVERDIN 

⚫ Konsollet vil registrere pulsen til enhver tid og justerer 

motstanden på ellipsetreneren automatisk ved behov for å 

holde pulsen på eller rett under PULSMÅLET.  

⚫ Hvis pulsen som måles > (PULSMÅLET ± 5), vil konsollet 

redusere motstanden automatisk 

⚫ Hvis pulsen som måles < (PULSMÅLET ± 5), vil konsollet 

øke motstanden automatisk 

For eksempel: hvis du er 30 år, vil 60% av din maxpuls være 114. For å bestemme din PULS-SONE, finner du 

først nedre grense som her er 109. Dette fremkommer av formelen (114 – 5) = 109 og PULS-SONEN er dermed 

109 to 119. Dette programmet registrerer pulsen din kontinuerlig og konsollet justerer motstanden automatisk slik 

at pulsen holdes innen øvre og nedre grense i PULS-SONEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 
FINN DITT PULSMÅL 
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“KONSOLLBETJENING – H. R. C. PROGRAM (P9 ~ P12)”  
 

“F. START TRENINGEN” 

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

 
“ G. FØLG ALLTID MED PÅ PULSVERDIENE UNDER TRENINGEN” 

MERK for HJERTEFREKVENS (puls): 

⚫ Hvis det ikke benyttes pulsbelte, plasser begge hender på Puls Sensorene som sitter på 

det Faste Håndtaket. Pulsverdiene vil vises i displayet noen sekunder etter at 

hjertesymbolet “ ”  dukker opp i displayet  

             

⚫ Hvis du ikke griper godt rundt puls-sensorene og det ikke registreres pulssignaler på noen sekunder vil konsollet 

skru av pulsfunksjonen og vise feilmeldingen “P”. Plassert hendene godt rundt Puls Sensorene, og pulsverdiene vil 

vises igjen. 

 

 
 
 
 
“H. UNDER TRENINGEN ER DET ENKELT Å JUSTERE MOTSTANDEN ” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan justere motstandsnivået (fra nivå 1 til 16 ) når som helst under 

treningen ved å trykke UP eller DOWN knappen 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. HVORDAN LESE HASTIGHET, DISTANSE, KALORIER, RPM, ODO OG WATT UNDER TRENINGEN” 
 

Under treningen (etter å trykke START/PAUSE), kan man trykke MODE for å velge SPEED, DISTANSE og KALORIER, 
eller RPM, ODO (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
 

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

Vedrørende ODO (odometer), denne funksjonen er lik DISTANCE, og vil akkumulere distanse tilbakelagt under trening. 

Hvis det er behov for å nullstille ODO’s distanseverdier, trykk UP, MODE, DOWN og ENTER 

samtidig for å re-sette ODO verdien til null 
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“KONSOLLBETJENING – EGENDEFINERTE  PROGRAMMER (P13 ~ P16)”  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“1” Ved oppstart: Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på 

konsollet 

d. Hvis man bruker strømadapter: Pass på at strømkabelen er godt plugget inn i inntaket  

e. Konsollet skrur seg av automatisk etter 60 sekunder uten bevegelse på pedalene 

f. Trykk hvilken som helst knapp eller begynn å bevege pedalene for å skru på konsollet. Etter noen få sekunder vil 

konsollet lyse opp og en kort beep-lyd varsler at konsollet er klart til bruk. 

“2” Grunnleggende: ”HOLD TO RESET” knappen er en enkel måte å nullstille konsollet og gå 

over i POWER ON status 
 

Fortsett å trykk START/PAUSE noen sekunder og alle data vil nullstilles til de opprinnelige 

verdiene og konsollet går tilbake til POWER ON status 

 

“3” Vanlig måte å operere PROGRAM (P13~P16)  

 

“A.“ENTER MANUAL PROGRAM (P13~P16)” 

d. START/PAUSE knappen:  

Hvis du har valgt andre program (P1 ~ P12), trykk START/PAUSE knappen for å stoppe programmet som kjøres. 

e. UP eller DOWN knappen:  

   Trykk UP eller DOWN knappen for å velge PROGRAM (P13 ~ P16) 

f. ENTER knappen: 

Trykk  ENTER knappen for å bekrefte valget og start PROGRAM (P13 ~ P16) 

 
 
                                                                           

 
POWER ON status 
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“KONSOLLBETJENING – EGENDEFINERTE  PROGRAMMER (P13 ~ P16)”  
 
 “B. SETT ØNSKET TRENINGSTID ( TIME) ELLER ØNSKET DISTANSE (DISTANCE)  

For å unngå at det velges både tid og distanse i samme program og forvirre brukeren i forhold til hvilket parameter 

som styrer treningsøkten (TID eller DISTANSE) kan man kun velge en av dem (Tid eller DISTANSE) i det samme 

programmet. 

 

 

Hvis du vil sette et Tidsmål og ikke Distansemål: 
 

UP eller DOWN knappen:  

 

g. Etter å ha trykket ENTER knappen for å aktivere 

PROGRAM (P13 ~ P16), vil TIME funksjonen 

være klar for å få verdi inntastet og displayet blinker 

“0:00”.  

h. Bruk UP eller DOWN knappen for å legge inn ønsket 

treningstid (1:00 til 99:00; 1 minutts endring per 

trykk)   

 

MERK for TIME:  

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

tiden, vil TIME telle opp fra 0:00 til maksimalt 99:59 

minutter 

⚫ Teller ned: Legges det inn en 

ønsket treningstid vil 

konsollet telle ned fra dette 

definerte tidsmålet og til 0:0 

 
 

 

 

Hvis du vil sette Distansemål og ikke Tidsmål: 
 

Trykk ENTER knappen og så UP eller DOWN knappen: 

 

a. Etter at ENTER er trykket og man står i PROGRAM 

(P13 ~ P16), vil TIME funksjonen være klar og blinke 

“0:00”.  

b. Trykk ENTER knappen igjen og DISTANCE vil 

aktiveres og blinke “0.0” 

c. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn 

ønsket distanse (1 til 999Km; 1 Km endring/trykk) 

 

MERK for DISTANCE: 

⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi for  

Distanse, vil Distanse telles opp fra 0:00 til 999 km 

⚫ Teller ned: Legges det inn en ønsket trenings 

distanse vil den telles ned fra dette distansemålet og 

til 0:00 

 
 

“C. SETT ØNSKET KALORIFORBRUK og ALDER” 

 

6. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte TIME eller DISTANCE verdi og komme til trinnet for å 

velge KALORI-mål 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ønsket Kalori-mål (10-9990KCAL; hvert 

justeringstrinn er 10 KCAL endring) 

MERK for KALORIER: 
⚫ Teller opp: Hvis man ikke legger inn egen verdi vil konsollet beregne og vise akkumulert kaloriforbruk fortløpende 

⚫ Teller ned: Legges det inn et kalorimål vil konsollet telle ned fra dette målet og til 0.  
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“KONSOLLBETJENING – EGENDEFINERTE  PROGRAMMER (P13 ~ P16)”  
  

7. Trykk ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. Trykk ENTER knappen for å bekrefte Kalori-målet og kunne legge inn ALDER 

b. Bruk UP eller DOWN knappene for å legge inn ALDEREN (10 - 99 år; hvert justeringstrinn 

gir 1 år endring) 

 

MERK for ALDER: 

Selv om konsollet gir åpning for å legge inn alder fra 10 år er det ikke anbefalt at barn benytter apparatet. 

 

“E. BESTEMME MOTSTANDSNIVÅ” 

ENTER knappen og deretter UP eller DOWN knappen: 

a. De brukerdefinerte programmene gjør det mulig å sette motstandsnivået manuelt, 

konsollet vil fordele tiden du har valgt for treningen på 10 intervaller/belastnings-søyler. 

Man kan velge ulik belastning for hver av de 10 intervallene. 

b. Trykk ENTER knappen for å bekrefte ALDER og komme til innlegging av belastningsnivå 

for hver av de 10 intervall/belastningssøylene (1 til 16 nivåer; 1 nivåendring per trykk), 

deretter trykkes ENTER for å bekrefte og gå til neste intervall 

c. Fortsett denne prosessen med å definere motstandsnivå for alle 10 intervaller. 

Programprofilen vil bli lagret I computeren når den er ferdig satt opp. Du kan når som helst 

endre profilen i STOP modus  

 

“F. START TRENINGEN” 

START/ PAUSE knappen: Trykk START/ PAUSE for å starte treningen. “START” vil nå vises i skjermbildet  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“ E. FØLG ALLTID MED PÅ PULSVERDIENE UNDER TRENINGEN” 

MERK for HJERTEFREKVENS (puls): 

⚫ Hvis det ikke benyttes pulsbelte, plasser begge hender på Puls Sensorene som sitter på 

det Faste Håndtaket. Pulsverdiene vil vises i displayet noen sekunder etter at 

hjertesymbolet “ ” dukker opp i displayet  

             

⚫ Hvis du ikke griper godt rundt puls-sensorene og det ikke registreres pulssignaler på noen sekunder vil konsollet 

skru av pulsfunksjonen og vise feilmeldingen “P”. Plasser hendene godt rundt Puls Sensorene, og pulsverdiene vil 

vises igjen. 
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“KONSOLLBETJENING – USER SETTING PROGRAM (P13 ~ P16)”  
 
 “H. DET ER ENKELT Å JUSTERE MOTSTANDSNIVÅET UNDERVEIS UNDER TRENINGEN” 

 
UP eller DOWN knappen: Du kan endre motstandsnivået (fra 1 til 16 nivåer) når som helst mens 

du trener ved å trykke UP eller DOWN knappen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 I. UNDER TRENINGEN ER DET LURT Å TRENE I FORHOLD TIL ET PULSMÅL – EN ENKEL MÅTE Å 

KONTROLLERE AT TRENINGEN ER PASSE HARD I FORHOLD TIL DE RESULTATENE DU ØNSKER.” 
 

⚫ For å forbedre kondisjonen, legg inn alderen din under programmeringen så vil konsollet 

automatisk regne ut din teoretiske maksimalpuls og basert på dette, PULSMÅLET for 

treningsøkten. PULSMÅL-beregningen er basert på at man skal ligge på 85 % av 

maksimalpuls. For eksempel: For en 30- bruker vil den teoretiske maksimalpulsen være 190 

(220-alder) og Pulsmålet blir da 161 = (220-30) x 85%. Vet man at man har høyere maksimalpuls enn normalt for alderen 

kan man legge inn en lavere alder enn den reelle slik at maksimalpulsen i programmet blir riktig. 

⚫ Konsollet vil registrere pulsen din undervegs og sammenligne med PULSMÅLET. Hvis pulsverdiene dine ligger over 

Pulsmålet vil de blinke for å varsle at du må senke frekvensen eller regulere ned motstanden.  
 

 J. HVORDAN LESE HASTIGHET (SPEED), DISTANSE, KALORIER, RPM, ODO (ODOMETER) OG WATT UNDER 
TRENINGEN” 
 

Under treningen (etter å trykke START/PAUSE), kan man trykke MODE for å velge SPEED, DISTANSE og KALORIER, 
eller RPM, ODO (Odometer) og WATT 

 
 
 
 
 
 
 

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

Vedrørende ODO (odometer), denne funksjonen er lik DISTANCE, og vil akkumulere distanse tilbakelagt under trening. 

Hvis det er behov for å nullstille ODO’s distanseverdier, trykk UP, MODE, DOWN og ENTER 

samtidig for å re-sette ODO verdien til null 
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BETJENINGSINFORMASJON – HJEMME GENERATOR SYSTEM 
 

1. Hjemme- generator systemet er utstyrt med 6V, 1.2AH Lead-Acid batteri for å ha tilstrekkelig strømtilførsel når ellipstreneren brukes 

på  lav hastighet/RPM. 

2. Lead-Acid batteriet vil gradvis tappes for strøm når ellipsetreneren ikke brukes over tid. 

3. For å komme lett i gang ved neste trening anbefales det å redusere motstanden til laveste nivå før man avslutter etter hver treningsøkt 

Når batterispenningen ikke er tilstrekkelig og pedalene beveges sakte (lav RPM) kan det være for lav spenning til at man får justert 

motstanden   

4. Når batteriet er lavt ladet som beskrevet i (3), tråkk pedalene hurtig (minst 45 RPM) slik at generatoren får ladet opp batteriet igjen. 

 

Hurtiglading & Strømtilførsel-informasjon: (Adaptor er tilleggsutstyr) 

⚫ Hjemme- generator systemet har et koplingspunkt i fronten på E40.Når adapteren plugges inn vil adapteren hurtig-lade 

systemets Lead-Acid batteri og den kan også fungere som regulær strømkilde for ellipsetreneren.  

⚫ Bruk kun en DC 6V 1000mA adapter – og konsulter 

Serviceavdelingen hos Sportsmaster før du tar den i bruk. 

⚫ Av sikkerhetshensyn bør adapteren koples fra 

vegguttaket og ellipsetreneren når apparatet ikke brukes 

på en stund  

⚫ Hvis du ikke har tilgang til DC 6V 1000mA adapter, 

kontakt Sportsmaster. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

“FEILSØKINGSGUIDE FOR KONSOLLETET“  
 

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING  
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E1 Ikke Motor signal 

1. Motorfeil Bytt Motor 
2. 
Magnetmotstands-System 
defekt eller har låst seg 

Bytt Motstands System/Svinghjul 

3. Kabler er ikke koplet godt 
nok eller er skadet 

Kontroller om koplingene sitter godt og bytt kabler som er 
skadet 

4. Konsollfeil Bytt Konsoll 

E2 
Computeren får ikke 
kontakt med IC Chip 

1. Kople fra Adapter eller Batteriene. Kople til igjen Adapteren eller Batteriene for å 
REBOOTE systemet. Vent 2 minutter før du sjekker om systemet virker 

2. Hvis IC Chips ikke er satt inn korrekt; Ta ut og sett inn igjen IC Chip’en 

3. Hvis 1 og 2 ikke løser problemet, sett inn nytt IC Chip 

E3 

Det registreres ikke 
pulssignaler etter 
Body Fat test i Body 
Fat Program (P8) 

Årsaken kan være at Håndpulssensorene ikke klarer å fange opp pulssignalene. 

Konsollet vil vise feilkoden “E3”. For å teste på nytt, kontroller at håndflatene er fuktige 

og grip godt rundt begge Håndpuls sensorene  

E5 
Motoren får ikke 
nullstilt seg 

1. Kontroller at kablene er 

godt koplet sammen og 

uskadd 

Bytt eventuelle skadete kabler  

2. Kontroller om motoren er 

defekt (sliter med å regulere 

motstanden og bråker 

unormalt mye) 

Bytt motor 

 Bytt Motstandssystem 

Ikke Puls 
Signaler eller  
feil Puls 
Signaler 

Computeren mottar 
ikke pulssignaler 

Kontroller at Hånd Pulse Sensor kablene er koplet godt og at håndflatene er fuktige. 
Hvis du bruker pulsbelte: kontroller at beltet sitter korrekt og huden under 
pulssensorene på beltet er fuktig. 

Computeren mottar 
kun svake eller 
ustabile pulssignaler 

Hånd Pulse Sensorene vil IKKE kunne registrere pulssignaler hvis huden er ekstremt 
tørr. Fukt håndflatene og prøv på nytt. 

Hold godt rundt Hånd Pulse Sensorene og unngå å flytte på hendene mens du trener. 
Computeren trenger noen sekunder for å fange opp signalene og vise korrekte verdier i 
displayet. Hvis dette ikke fungerer, forsøk å hold litt lettere rundt sensorene.  

Fungerer ikke dette, rens Håndpuls sensorene for å få bedre kontakt mellom hud og 
sensor. 

Brukes pulsbelte, kontroller at beltet sitter korrekt og huden under pulssensorene på 
beltet er fuktig. Fungerer ikke dette, bytt batteri i pulsbeltet.  

Hvis problemet fremdeles er uløst, bytt Hånd Pulse Sensorene / Pulsbelte. 

LCD Skjermen 
viser ingen 
verdier I det 
hele tatt 

Computeren er defekt Bytt Computer 

Hjemme Generator er 
defekt 

Bytt Generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

“FEILSØKINGSGUIDE FOR KONSOLLETET “  
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PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING 

Hastigheten 
(Speed) i 
displayet 
viser “O” 

Computeren mottar 
ikke signal fra 
Hastighets 
sensoren ? 

Bekreft at avstanden mellom Sensor og Magnet på svinghjulet er 5mm eller mindre 

Bekreft at alle kabler er uskadd, er koplet riktig og at koplingene sitter godt. 

Bekreft at sensor Magneten sitter riktig plassert 

Sensoren er defekt Bytt Hastighets sensor 

Computeren er defekt Bytt Computer 

LCD Skjermen 
viser kun 
deler av tall og 
skrift 

1. Kontakten 
mellom Kretskort 
og LCD 
Membranen er 
løs. 

2. Trykk forsiktig 
ned på LCD 
Skjermen. Hvis 
deler av verdiene 
i displayet 
forsvinner, er det 
et kontakt- 
problem 

Bekreft at Kretskortet er feste godt til Computer-kassen. Stram til Skruene men pass på 
å ikke stram for hardt da dette kan skade Kretskortet. Du skal bare sikre at kortet sitter 
fast – STOPP når skruene møter motstand 

Gummi Membranene 
mellom Kretskort og 
LCD Skjerm er 
skjevkoplet eller ikke 
på linje. Dette kan 
sees ved at LCD 
Skjermen ikke er på 
linje med 
Konsoll-dekselet 

1. Åpne Konsollet.  

2. Skru ut festeskruene til kretskortet og ta ut kortet. Hvis Membranen sitter skjevt, 
skyv den på plass slik at den sitter rett i LCD skjermen..  

3. Fest kretskortet igjen – og vær nøye med at Membranen ikke kommer ut av riktig 
posisjon igjen !. Kretskortet skal skrus fast, men ikke for stramt, - det kan ødelegge 
kortet. STOP når skruene møter motstand 

Computeren er defekt Bytt Computer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

“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 
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hvis det tar noe lenger. Det er viktig at du trener på det nivået som passer deg. Etter hvert vil du ikke ha problemer med 30 
minutters treningsøkter. Pass på følgende grunnregler 

•  Hvis du ikke har god kunnskap om riktig trening og ernæring, søk hjelp hos idrettsmedisinsk kompetanse  

•  Begynn treningen rolig og med realistiske målsetninger. 

•  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. 

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 tommelfinger-regel er 220 – alder. 

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

Trening på et nivå som føles lett, dvs "pratefart". Her forbrennes fett og utrente vil også oppnå god formforbedring på dette 
nivået. 

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 grunnlaget. 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 bedring 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 bedring av utholdenheten.  

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. For mosjonister har det liten hensikt å trene på dette nivået, de vil bryte 
ned mer enn de klarer å bygge opp igjen og musklene vil forbrenne karbohydrater fremfor fett. Pga nedbrytingen av 
muskelcellene bør godt trente veksle mellom nivå 3 og økter med lettere restitusjonstrening. 

Du kan oppnå: - tilpasning til raskere fart, dvs konkurransefart i renn / ritt 
- bedring av utholdenheten 
- heve anaerob terskelen, dvs nivået hvor oksygenforbruket er større enn det blodet kan ta opp. 

  

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 kan og skal kun opprettholdes 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. 

 

                                                                              

“OPPVARMING OG NEDTRAPPING”  

 
Oppvarming  Hensikten med oppvarming er å forberede kroppen på trening og derved minimere risikoen for skader. 

Varm opp minst 5 minutter før tøying eller aerobic trening. Velg aktivitet som øker hjertefrekvensen og varmer opp 
musklaturen som skal trenes. Oppvarming kan fks være hurtig gange, jogging, hoppe tau eller løpe på stedet. 

 

Tøying  Forsiktig tøying mens musklaturen er varm etter grundig oppvarming samt etter styrke og aerobic trening er 

viktig. Musklatur som har blitt varm er ikke så utsatt for skader som kald musklatur. Tøy forsiktig med jevn bevegelse uten 
rykk og hold posisjonen i 15 til 30 sekunder. NB Brå bevegelse må unngås ! 
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Øvelser med tøyning av benas bakside ved å presse overkroppen fremover er en øvelse som mange kjenner til. Den 
utføres gjerne fra sittende posisjon eller stående med delte ben. NB Slik tøyning skal kun utføres med strak kors-rygg og 
over et ben av gangen. Dette for å unngå at den sterke benmuskulaturen skal holde igjen så mye at det er ryggen som får 
den største belastningen.  

 
 

h

                  
 

 
Forsiden av lårmusklaturen kan enkelt tøyes ved å stå på et ben og det andre bøyd i kneleddet. Støtt deg med en hånd, ta 
tak i ankelen på det bøyde benet med den andre hånden og trekk den forsiktig bak og opp samtidig som hoften føres frem 

 
Nedtrapping  Hensikten med nedtrapping er å få kroppen til å kvitte seg med slaggstoffene som danner seg under 
treningen og komme tilbake i hvile-status slik at den kan begynne å bygge seg opp igjen. 5-10 minutters bevegelse i 
lavt/moderat tempo etterfulgt av enkel uttøyning bør gjennomføres etter hver treningsøkt 
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“OVERSIKT OVER DELER”  
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“DELELISTE (PÅ ENGELSK FOR Å LETTE EVENTUELL BESTILLING)”  
 

Art. Beskrivelse Ant. 

1 Main Frame 1 

2 Front Stabilizer 1 

3 Rear Stabilizer 1 

4 Seat Post 1 

5 Upright Post 1 

6 Front Handlebar 1 

7 Left Chain Cover 1 

8 Right Chain Cover 1 

9 Crank Cover (L&R) 2 

10 Left Pedal 1 

11 Right Pedal 1 

12 Bearing (6300) 2 

13 Pulley 1 

14 Magnet 1 

15 Belt 1 

16 Pressure Bracket 1 

17 Bushing for Seat Post 1 

18 
Tube Decoration Cover for 
Stabilizer (L&R) 

2 

19 Transportation Wheel (L&R) 2 

20 Front Stabilizer EndCap  2 

21 Adjusting Rear Stabilizer EndCap  2 

22 Seat Cushion 1 

23 Seat Bottom Cover 1 

24 Seat Cap 1 

25 Adjusting Handle 1 

26 Upright Sleeve 1 

27 Foam Grip (500mm) 2 

28 Round Plug (31.8mm) 2 

29 Decoration Cover for Handlebar 2 

30 Hand Pulse Upper Cover (L&R) 2 

31 Hand Pulse Bottom Cover (L&R) 2 

32 Console Upper Cover 1 

Art. Beskrivelse Art. 

33 Console Bottom Cover 1 

34 Left Console Sleeve 1 

35 Right Console Sleeve 1 

36 Flywheel 1 

37 Cable 1 

38 Fixed Bracket for Motor 1 

39 Left Crank 1 

40 Right Crank 1 

41 Axle for Crank 1 

42 Fixed Bracket for Idler 1 

43 Pneumatic Lifter 1 

44 Axle for U-Shaped Bracket 1 

45 U-Shaped Bracket 1 

46 Slider 1 

47 Curved Washer 1 

48 Cable for Slider 1 

49 Seat Adjustment Lever 1 

50 
Fixed Stand for Seat Adjustment 
Lever 

1 

51 Spacer for Seat Adjustment Lever 1 

52 Upright Cover (L&R) 2 

53 Pulse Sensor Plate  4 

54 Bearing 6004zz 2 

55 Eye Bolt 3 

56 Tension Bracket 2 

57 Bushing (10.2x14x2mm) 2 

59 Idler Spring 1 

60 Spring for Cable 1 

61 Spring for U-Shaped Bracket 1 

62 E Ring 1 

63 C Ring 1 

64 Wave Washer 1 

65 Lock Washer (M8) 18 
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“PART LIST”  

 

Art. Beskrivelse Ant. 

66 Washer (8x16x2.0t) 13 

67 Washer (10x23x2.0t) 2 

68 Washer (21x30x1.0t) 2 

69 
Self-Tapping Screw, Round Head 
(M3x25mm) 

4 

70 
Self-Tapping Screw, Flat Head 
(M4x16mm) 

4 

71 
Self-Tapping Screw, Flat Head 
(M5x18mm) 

21 

72 
Screw, Pan Head 
(M5xp0.8x25mm) 

4 

73 
Screw, Round Head 
(M5xp0.8x15mm) 

4 

74 
Bolt, Round Head 
(M6xp1.0x10mm) 

4 

75 
Bolt, Round Head 
(M6xp1.0x25mm) 

8 

76 
Screw, Flat Head 
(M5xp0.8x12mm) 

4 

77 
Bolt, Pan Head 
(M8xp1.25x10mm) 

4 

78 
Bolt, Pan Head 
(M8xp1.25x20mm) 

2 

79 
Bolt, Button Head 
(M8xp1.25x16mm) 

5 

80 
Bolt, Button Head 
(M10xp1.5x40mm) 

1 

81 
Bolt, Socket Head 
(M6xp1.0x15mm) 

4 

82 
Bolt, Socket Head 
(M8xp1.25x16mm) 

4 

83 
Bolt, Socket Head 
(M8xp1.25x45mm) 

1 

84 
Bolt, Socket Head 
(M8xp1.25x90mm) 

4 

Ant. Beskrivelse Ant. 

85 
Bolt, Hex Head 
(M8xp1.25x16mm) 

4 

86 
Bolt, Hex Head 
(M10xp1.25x50mm) 

1 

87 Nut (M6) 1 

88 Nut (M8) 1 

89 Nylock Nut (M6) 2 

90 Thin Nylock Nut (M8) 8 

91 Nylock Nut (M10) 1 

92 Flange Nut (M10) 2 

93 Flange Nut – Black Color (M10) 2 

94 Front Connection Wire 1 

95 Rear Connection Wire 1 

96 Adaptor Connection Wire 1 

97 Adaptor 1 

98 Motor w/ Wire 1 

99 Sensor Wire w/Stand 1 

100 Front Pulse Sensor Wire 1 

101 Rear Pulse Sensor Wire 1 

102 Spacer (8x12x12mm) 2 

103 Lock Washer (M6) 2 

104 
Self-Tapping Screw, Button Head 
(M4x16mm) 

4 

105 Screw, Pan Head (M5x10mm) 4 

109 Lock Washer (M10) 1 

110 Nylon Nut (M10xp1.25) 1 

111 Nut Cap (14mm) 2 



 45 

 


