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LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ 
TÄRKEÄÄ – KS. SIVULTA 19 OHJEET VETOHIHNAN 

VOITELUSTA. 

HOITAMALLA JUOKSUMATTOA OIKEIN VOIT PIDENTÄÄ SEN 

KÄYTTÖIKÄÄ. 

 



 5 

 

 

 

  
 
 



 6 

 

 

 
Seiso jalat 
sivupaneelien 
kohdalla, kun 
käynnistät 
juoksumaton. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kun hihna 
kulkee 2 km/h, 
voit astua 
hihnalle ja 
alkaa liikkua 
sen päällä. 
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HYVÄ ASIAKAS 
Kiitos, että olet hankkinut TITAN LIFE -tuotteen. 

Tämä laatutuote on valmistettu kotikäyttöä varten. Tuote on testattu 

eurooppalaisen EN 957 -standardin mukaisesti. Ennen tuotteen 

kokoamista ja sen käytön aloittamista pyydämme sinua lukemaan 

huolellisesti tämän käyttöoppaan. Suosittelemme, että säilytät tämän 

käyttöoppaan myöhempää käyttöä varten. 
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ASIAKASPALVELU 
Pyydämme sinua säilyttämään tuotteen sarjanumeron, jotta voisimme 

tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua, jos tuotteessa ilmenee 

puutteita tai vikoja. Sarjanumero löytyy tuotteen rungon alaosasta. 

Kilvestä löytyvät seuraavat tiedot. Ilmoita nämä tiedot aina, kun otat 

meihin yhteyttä tämän tuotteen johdosta. Suosittelemme, että talletat 

nämä tiedot yhdessä ostokuitin kanssa. Ostokuittia tarvitaan 

mahdollisen reklamaation yhteydessä.       

 

Merkki: 

esim. TITAN LIFE 

 

Tuotetyyppi: 

esim. Treadmill 

 

Mallin nimi: 

esim. ATHLETE B’11    

 

Sarjanumero: 

esim. re-12011/5212/45101-01 

 

Ostopäivä: 

esim. 20.10.2020 

 

Ostopaikka 

esim. Expert sport Suomi 
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VARAOSIEN TILAAMINEN 

Tilattaessa varaosia kyseisen osan numero löytyy joko 

varaosaluettelosta tai tässä käyttöoppaassa olevasta havainnekuvasta. 

Tilausosoite: 

DK: www.livingsport.dk  

SE: www.livingsport.se  

FI: www.livingsport.fi  

NO: www.livingsport.eu  

DE: www.livingsport.info 

UK: www.livingsport.info 

 

Pyydämme pitämään käsillä sarjanumeron, mallinumeron, kuitin sekä 

käyttöoppaan, kun otat yhteyttä meihin. 

 

 

HÄVITTÄMINEN 
Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa 

hävittää kotitalouden sekajätteen joukossa. Sinun 

vastuullasi on toimittaa tuote asianmukaiselle 

jäteasemalle. Tämä auttaa meitä yhdessä 

säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään 

negatiivisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle. 
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TAKUUEHDOT 
TITAN LIFE -tuotteet on valmistettu ja testattu kotikäyttöä varten. 

Reklamaatio-oikeus raukeaa kokonaan, jos tuotetta on käytetty 

kaupallisessa, julkisessa tai muutoin muussa kuin yksityiskäytössä.  

Tuote on testattu eurooppalaisen EN 957 -standardin mukaisesti. 

TITAN LIFE -tuotteiden maahantuojana LivingSport A/S myöntää 

tuotteille 2 vuoden takuun, joka koskee materiaaleja ja valmistusta 

koskevia mahdollisia vikoja, kun tuotetta on käytetty sille tarkoitetulla 

tavalla. Takuu ei kata virheitä, vaurioita tai kulumista, jotka johtuvat 

suoraan tai välillisesti tuotteen virheellisestä käytöstä, huollon 

laiminlyömisestä tai luvattomasta puuttumisesta tuotteen toimintoihin. 

LivingSport A/S ei vastaa tuotteen käytön yhteydessä muille ihmisille 

aiheutuneista vahingoista. Reklamaatiot vioista, jotka voidaan havaita 

tuotteen tavanomaisen tarkistamisen yhteydessä, on tehtävä 

LivingSport A/S:lle kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa.  

Mikäli tuotteessa havaitaan vikoja/puutteita, se palautetaan korjausta 

varten. Tästä TULEE sopia LivingSport A/S:n kanssa ennen 

palauttamista. Kun vian/puutteen laajuus on arvioitu, se pyritään 

korjaamaan. Ellei tätä voida tehdä kohtuullisessa ajassa ja ilman 

huomattavaa haittaa asiakkaalle, tuote voidaan vaihtaa uuteen tai 

ostosumma palauttaa asiakkaalle. Takuuaika alkaa sinä päivänä, kun 

tuote toimitetaan asiakkaalle. Säilytä sen takia sekä ostokuitti että 

toimitustodistus.  
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Reklamaatio-osoite on tässä: 

 

DK: www.livingsport.dk  

SE: www.livingsport.se  

FI: www.livingsport.fi  

NO: www.livingsport.eu 

DE: www.livingsport.info 

UK: www.livingsport.info 
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TURVALLISUUSENNENKÄYTTÖÄ 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat tämän tai jonkin muun 

treeniohjelman. Tämä koskee etenkin henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin 

harjoitelleet säännöllisesti tai joilla on nyt tai aiemmin ilmennyt 

terveysongelmia. 

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen harjoittelun aloittamista. 

Valmistaja tai jälleenmyyjä eivät vastaa tämän tuotteen käytöstä 

mahdollisesti aiheutuvista henkilö- tai omaisuusvahingoista. Tutustu 

huolellisesti kaikkiin ohjeisiin ja varotoimiin ennen tuotteen käyttämistä. 

Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöoppaan myöhempää käyttöä 

varten. 

• Omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki tuotteen 

käyttäjät ovat riittävän perehtyneitä sen asianmukaiseen 

käyttöön. Käytä vain tässä käyttöoppaassa kuvattua tuotetta. 

• Käytä tuotetta sisätiloissa tasaisella alustalla niin, että sen 

ympärillä on riittävästi tyhjää tilaa. Älä sijoita tuotetta ulos, 

autotalliin tai -katokseen, ulkorakennuksen tai veden 

läheisyyteen. 

• Pidä tuote puhtaana kosteudesta ja pölystä. 

• Pidä tuote AINA poissa alle 12-vuotiaiden lasten ja 

lemmikkieläinten ulottuvilta. 

• Aseta tarvittaessa jokin alusta tukien alle suojellaksesi 

puulattiaa tai mattoa. 

• Kiristä säännöllisin väliajoin kaikki ruuvit ja pultit. 

• Vaihda välittömästi kaikki kuluneet osat uusiin. 

• Vahingoittuneiden osien tai komponenttien käyttö saattaa 



 13 

aiheuttaa turvallisuusriskin tai tuotteen käyttöiän lyhenemisen. 

Vaihda siis vahingoittuneet tai kuluneet osat välittömästi äläkä 

käytä tuotetta ennen vioittuneiden osien vaihtamista uusiin. 

• Korjauksia saa suorittaa vain, kun niistä on sovittu LivingSport 

A/S:n kanssa. 

• Huomaa, että MITÄÄN nesteitä ei saa päästä laitteeseen tai sen 

elektronisiin osiin, koska se saattaa vahingoittaa tuotetta. 

• Tuotetta pitää säilyttää tavallisessa huonelämpötilassa – ei alle 

15˚C:ssa. 

• Käytä harjoittelun aikana asianmukaisia vaatteita. Vältä 

sellaisia, joiden irto-osat saattaisivat tarttua laitteen liikkuviin 

osiin. 

• Käytä aina urheilujalkineita harjoittelun aikana. 

• Pidä selkä suorana harjoitellessasi tällä laitteella. Älä taivuta 

selkääsi. 

• Jos tunnet harjoittelun aikana kipua tai huimausta, keskeytä 

harjoittelu heti! 

• Jos tuotteesi on varustettu ranteesta mittaavalla 

pulssimittarilla, muista, että sykemittari ei ole lääketieteellinen 

laite ja että pulssimittarin tarkkuutta ei voi verrata 

sykemittariin, jolla mitataan sydämen lyöntitiheyttä. Ranteesta 

mittavaan pulssimittarin tarkkuuteen voivat vaikuttaa muutkin 

tekijät, kuten harjoittelijan liikkeet. 

• Ranteesta mittava pulssimittari onkin vain harjoitteluapu 

voidaksesi pitää tiettyä syketasoa yllä. 

• Tuotteessa on merkintä H (Home eli koti), joten se on tarkoitettu 

ainoastaan kotiharjoitteluun. Se ei siis ole tarkoitettu ammatti- 

tai laitoskäyttöön. 

• Tuote ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen tai kuntoutuskäyttöön. 
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• Tuote on testattu eurooppalaisen EN 957 -standardin 

mukaisesti. Se EI ole tarkoitettu terapia- tai hoitokäyttöön.   

• Maksimaalisen käyttäjäpaino kts. 
• Jos tuotteessa on sykemittari, huomaa seuraava: VAROITUS! 

Sykemittausjärjestelmät saattavat olla epätarkkoja. Liiallinen 

harjoittelu voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Jos 

tunnet olosi heikoksi, lopeta harjoittelu heti. 

• Juoksumaton taakse on varattava vähintään 2 000 mm ja 

vähintään juoksumaton leveyden verran tilaa, jotta käyttäjä voi 

hätätilanteessa poistua laitteesta turvallisesti. Jos tuotteessa 

on sykemittari, huomaa seuraava: VAROITUS! 

Sykemittausjärjestelmät saattavat olla epätarkkoja. Liiallinen 

harjoittelu voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Jos 

tunnet olosi heikoksi, lopeta harjoittelu heti. 

Laitteen melutaso on kuormitettuna korkeampi kuin 

kuormittamattomana. 
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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 
Sijoita juoksumatto lähelle pistorasiaa. Kytke se aina maadoitettuun 

pistorasiaan. Samaan pistorasiaan ei saa olla kytkettynä muita 

sähkövirtaa käyttäviä laitteita. Jatkojohdon käyttöä ei suositella. 

Tuotteen nimellisjännite on 220–240 V. Vain aikuinen saa kytkeä 

tuotteen virtalähteeseen. 

Jos olet epävarma siitä, miten juoksumatto kytketään käyttöön tai sen 

turvallisuudesta, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Johtoa tai 

adapteria ei saa muuntaa millään tavalla.  

Johto ei saa koskea juoksumattoon! Se ei esimerkiksi saa olla 

juoksumaton, etummaisen tai takimmaisen telan alla. Älä käytä 

juoksumattoa, jos johto on vaurioitunut. 

Sammuta virta ja irrota laite virtalähteestä juoksumaton huollon ajaksi. 

Varmista, että juoksumatto on 100% sen ehjä ja kiristetty paikalleen 

ennen kuin käytät sitä. Juoksumattoa ei saa käyttää ulkona, eikä sitä 

saa sijoittaa suoraan auringonvaloon. Kun juoksumatto on päällä, sen 

on aina oltava aikuisen valvonnassa. 

 

KOKOAMINEN 

Ensimmäiseksi on tärkeää, että luet kaikki kokoamiseen liittyvät vaiheet 

huolellisesti. Suosittelemme, että katsot samanaikaisesti räjäytyskuvaa. 

 

Poista kaikki pakkaus- ja irtomateriaali ennen tuotteen kokoamista. 

Tarkista ennen kokoamisen aloittamista, että kaikki osat ovat hyvässä 

kunnossa ja ehjiä. Tarkista osat lähetyslistasta. 
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Noudata varovaisuutta kootessasi tuotetta. Keskity tähän tehtävään 

minkään muun häiritsemättä työtä. Lapsia ei saa olla lähettyvillä, kun 

kokoat tuotetta!  
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HUOLTO 
Ennen jokaista käyttökertaa tuotteen jännite on palautettava, ja on 

tarkistettava, ettei siinä ole vikoja tai kohdistusvirheitä ja ettei siitä 

puutu osia. Jos olet epävarma tuotteen kunnosta, lopeta sen käyttö ja 

ota yhteys LivingSport A/S:n huoltoon. Tarkista erityisen huolellisesti 

ruuvit ja pultit, jotka pitävät paikallaan liikkuvia osia, niin näkyvillä kuin 

piilossakin olevia. Takuu raukeaa, jos laitteessa ilmenevät viat johtuvat 

virheellisestä käytöstä, jännitteen puuttumisesta tai siitä, ettei laitetta 

ole huollettu asianmukaisesti. LivingSport A/S ei vastaa haitoista, joita 

mahdollisesti aiheutuu 2. ja 3. osapuolelle. 

 

On tärkeää, että juoksumatto huolletaan säännöllisesti, jotta se pysyy 

kunnossa ja toimii moitteettomasti. Huollon laiminlyöminen voi lyhentää 

laitteen käyttöikää ja saattaa aiheuttaa takuun raukeamisen.  

KAIKKI OSAT ON TARKISTETTAVA JA KIRISTETTÄVÄ SÄÄNNÖLLISESTI! 

VIALLISET OSAT ON VAIHDETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. 

 

JUOKSUMATON/HIHNAN SÄÄTÄMINEN 

Saatat joutua säätämään juoksumattoa/hihnaa muutaman 

ensimmäisen käyttöviikon jälkeen, koska kumi on saattanut hieman 

venyä. Jos juoksumatto luistaa tai "seisoo paikallaan", kun astut siihen 

ensimmäisellä jalalla, on juoksumattoa/hihnaa syytä kiristää. 
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KIRISTÄ JUOKSUMATTO NÄIN 

1. Kiristä vasenta pulttia 8 mm:n avaimella. Käännä sitä ¼ kierrosta 

myötäpäivään.  

2. Toista VAIHE 1 oikeanpuoleiselle pultille. Varmista, että kiristät 

molempia pultteja saman verran. Jos näin ei tapahdu, hihna alkaa 

kulkea vinoon, ja on vaarana, että hihna vioittuu. 

3. Toista VAIHETTA 1 ja VAIHETTA 2, kunnes hihna lakkaa 

luistamasta/pysymästä liikkumattomana. 

4. Huomaa, että hihnaa ei pidä kiristää liikaa, koska se voisi 

vahingoittaa etummaisen telan kuulalaakereita. Jos näin käy, 

telasta kuuluu metallinen ääni.  

 

Vähentääksesi teloihin kohdistuvaa kuormitusta (löysä hihna) kierrä 

sekä oikeaa että vasenta pulttia samanaikaisesti sama määrä 

kierroksia vastapäivään.  

 

JUOKSUMATON/HIHNAN KESKITTÄMINEN 

Juostessa on normaalia, että astutaan toisella jalalla kovempaa kuin 

toisella. Se voi ajan mittaan aiheuttaa hihnan vinoutumisen. Useimmiten 

hihnan saa keskitettyä vain antamalla sen pyöriä ilman kuormitusta 

niin, että kukaan ei seiso sen päällä sen liikkuessa. Jos tämä ei ratkaise 

ongelmaa, hihna pitää säätää manuaalisesti.  

. 

• Käynnistä juoksumatto/hihna, anna sen ajaa 6 km/t ilman 

kuormitusta. Tarkkaile, vetääkö hihna oikealle tai vasemmalle 

puolelle.  
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• Jos se vetää vasemmalle, kierrä vasenta säätöpulttia avaimella. 

Kierrä vasenta pulttia ¼ kierrosta myötäpäivään.   

• Jos hihna vetää oikealle, kierrä oikeaa säätöpulttia avaimella. 

Kierrä oikeaa pulttia ¼ kierrosta myötäpäivään.  

• Toista, kunnes hihna on keskitetty. 

 

Kun hihna on keskitetty, säädä tuntinopeudeksi n. 12 km. Tarkkaile, 

toimiiko juoksumatto normaalisti ja ilman epätavallisia ääniä.  

 

Jos et saa hihnaa keskitettyä edellä kuvatuilla toimilla, se pitää 

mahdollisesti jännittää aiemmin kuvatulla tavalla.  

Katso alla olevaa kuvaa.  

 

 

VOITELU 

Tarkista ennen juoksumaton ensimmäistä käyttökertaa, että se on 

voideltu tehtaalla riittävällä tavalla. 

Nosta hihnaa ja tarkista sen alapinta. Jos siellä on jälkiä silikonista, 

voitelua ei tarvita.  

Jos pinta on kuiva, toimi kohdassa "Juoksumaton voitelu" kuvatulla 

tavalla. 

 

Juoksumatto pitää voidella säännöllisesti. Voitele se kuukauden tai n. 40 

käyttötunnin välein. Käytä voiteluun vain hyväksyttyä silikonisuihketta 
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tai pulloa, joka toimitetaan juoksumaton mukana.  Jos haluat ostaa lisää 

samaa tuotetta, ota yhteys osoitteeseen info@livingsport.dk saadaksesi 

tiedot lähimmästä jälleenmyyjästä. 

 

JUOKSUMATON VOITELU

1. VAIHE: 
Löysää ruuveja juoksumaton loppupäässä tuotteen mukana toimitetulla 

kuusiokoloavaimella kuvan mukaisesti. Kierrä n. 10 kierrosta 

vastapäivään. 

 

2. VAIHE 

Nosta hihnaa ja voitele sitä tuotteen mukana toimitetulla aineella 

puulevyä pitkin S-kirjaimen muotoisella liikkeellä. Käytä noin puolet 

pullon sisällöstä. 

 

3. VAIHE 

Kiristä juoksumatto uudelleen. 

 

4. VAIHE 

Aloita 5–6 km:n tuntinopeudella ilman kuormitusta tai kävele matolla n. 

5 minuuttia niin, että öljy imeytyy hihnaan. Lisää sitten nopeus 

korkeimmalle arvolleen ja tarkista, että hihna kulkee suoraan. 
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PUHDISTUS 
Säännöllinen puhdistus lisää juoksumattosi käyttöikää. 

 

VAROITUS: Puhdistuksen ajaksi juoksumatto on irrotettava 

virtalähteestä! Irrota pistoke pistorasiasta juoksumaton ollessa 

käyttämättömänä sekä huollon ja puhdistuksen ajaksi.  

 

HUOM: Älä käytä minkäänlaista saippuaa tai puhdistusainetta. Jotta 

laitteen tietokone ei vaurioituisi, älä käytä minkäänlaisia nesteitä.  

 

Kuivaa tietokone ja kaikki muut pinnat kuivalla rievulla jokaisen 

harjoittelukerran jälkeen. Tietokone ei saa olla alttiina suoralle 

auringonvalolle, 

Irrota moottorin kotelo noin puolen vuoden välein ja imuroi moottoritila 

puhtaaksi pölystä. MUISTA ensin sammuttaa virta! 

On tärkeää säilyttää juoksumattoa tilassa, jossa ei ole pölyä. Muista 

puhdistaa tilat myös juoksumaton alta ja ympäriltä. Puhdistaminen 

sujuu helpommin, jos pidät mattoa juoksumaton alla. Puhdista matto 

ainakin kerran viikossa.   

 

SÄILYTYS 

Juoksumattoa on säilytettävä kuivassa ja puhtaassa tilassa, jonka 

lämpötila on vähintään 15 astetta. Muista sammuttaa virta ja irrottaa 

pistorasia virtalähteestä.  
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SYKEHARJOITTELU 
Normaalielämässämme keho tarvitsee happea muuntaakseen 

nauttimamme ruoan ravintoaineet energiaksi, ja energia puolestaan on 

välttämätöntä voidaksemme liikuttaa lihaksiamme. Energian määrä 

mitataan kaloreina. Yleisesti ottaen: jos poltamme enemmän kaloreita 

kuin nautimme, keho alkaa käyttää kaloreita, jotka ovat varastoituneet 

rasvan muodossa. Tämän seurauksena rasva muuttuu lihakseksi, mikä 

parantaa asentoa ja parantaa yleisesti kehon terveyttä. 

Treenatessa syke nousee, ja riittävästi happea kulkeutuu kehon 

toiminnassa oleviin lihaksiin. Säännöllinen kardiovaskulaarinen 

harjoittelu, kuten pyöräily, juoksu, soutu tai harjoittelu crosstrainerilla, 

vahvistaa sydäntä ja keuhkoja, jolloin ne pystyvät tehokkaammin 

kuljettamaan happea lihaksiin. Siten lihakset voivat helpottaa kalorien 

muuntamista energiaksi. 

On kuitenkin välttämätöntä mitata sykettä voidaksesi parantaa 

terveyttäsi turvallisella ja kestävällä tavalla. Tämä tehdään 

määrittämällä maksimisyke (Maximum Heart Rate (MHR)) – sydämen 

maksimilyöntitiheys minuutissa. 

Maksimisykkeen määrittäminen: 

Mies: Arvioitu maksimisyke = 220 - ikä 

Nainen: Arvioitu maksimisyke = 226 - ikä 

Määrittele seuraavan taulukon avulla sykkeeseen perustuva 

harjoittelutasosi: 

 



 23 

 

SYKEKAAVIO 
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LÄMMITTELY 
JOUSTAVUUS 

Joustavuus on nivelen liikealue, jossa kaksi luuta kohtaavat. 

Huolehtimalla nivelistäsi ja parantamalla joustavuuttasi vähennät sekä 

loukkaantumisriskiä ja nivelsairauksia. Pyri siis parantamaan 

joustavuuttasi varovasti tekemällä muutamia venytyksiä. 

Venyttelyharjoitusten tulee aina sisältyä lämmittely- ja 

jäähdyttelyrutiineihisi. Sitten voit jatkaa joustavuusharjoituksia 

normaalissa treenissäsi.  
 

LÄMMITTELY JA JÄÄHDYTTELY 

Onnistunut treeniohjelma koostuu lämmittelystä, aerobisesta 

harjoituksesta ja jäähdyttelystä. Tee tämä ohjelma kaksi tai mielellään 

kolme kertaa viikossa niin, että välissä on lepopäivä. Muutaman 

kuukauden kuluttua voit lisätä harjoittelun neljään tai viiteen kertaan 

viikossa.  

Lämmittely on hyvin tärkeä osa harjoittelua, ja sen pitää sisältyä 

jokaiseen treeniin. Lämmittelemällä ja venyttelemällä lihaksia autat 

kehoasi suoriutumaan paremmin rasittavasta harjoittelusta. Lisäksi 

lämmittely kiihdyttää vedenkiertoa ja sykettä auttaen kehoa 

toimittamaan enemmän happea lihaksiin.  

 

Suosittelemme, että toistat kuvatut harjoituksen treenin jälkeen 

ehkäistäksesi lihaskipuja. 
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VARVASKOSKETUS  

Taivuta vartaloasi hitaasti eteenpäin lantiolta alkaen 

ja anna selän ja käsivarsien rentoutua taipuessasi 

varpaitasi kohti. Taivuta alaspäin niin pitkälle kuin 

pääset ja pysy asennossa 15 sekuntia – anna polvien 

taipua hieman.  

 

OLKAPÄÄNOSTO 

Nosta oikea olkapää kohti oikeaa korvaasi ja pidä 

siinä 2 sekuntia. Nosta sitten vasen olkapää kohti 

oikeaa korvaasi ja pidä siinä 2 sekuntia laskien 

samalla oikean olkapään alas.  

 

AKILLESÄJÄNTEEN VENYTYS 

Istu oikea jalka ojennettuna. Aseta vasemman jalan 

pohja oikealle sisäreidelle. Venytä oikeaa käsivartta 

mahdollisimman pitkälle ojennetun jalan suuntaan. 

Pidä tämä asento 15 sekuntia. Rentouta ja toista liike 

toisella jalalla ja käsivarrella. 
 

KYLKIVENYTYS 

Nosta molemmat käsivarret pään päälle. Vie ensin 

toista käsivartta kohti kattoa yhdellä pitkällä 

venytyksellä ja tee sitten sama liike toisella 

käsivarrella. 
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JALKOJEN VENYTTELY 

Tue itsesi seinää vasten käsivarrella niin, että vasen 

jalka on oikean edessä. Anna vasemman jalan venyä 

ja pidä vasen jalka lattiassa. Taivuta sitten vasenta 

jalkaasi ja nojaa eteenpäin vieden lantiota seinää 

kohti. Pidä venytys 15 sekuntia ja toista toisella 

jalalla.  
 

PÄÄN PYÖRITYS 

Anna pääsi painua hitaasti oikeaa olkapäätä kohti ja 

anna venytyksen tuntua kaulan vasemmalla puolella 

15 sekunnin ajan. Anna sitten pään painua hitaasti 

vasenta olkapäätä kohti ja anna venytyksen tuntua 

kaulan oikealla puolella 15 sekunnin ajan. Paina sitten pää hitaasti 

eteenpäin ja tunne venytys  

niskassa. Älä koskaan pyöritä päätä kokonaan ympäri! 

 

Toista tämä harjoitus muutamia kertoja. 
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YLEISOHJEITA HARJOITTELUUN 
JOS TAVOITTEESI ON TREENITASO 

Aktiivisempi elämäntapa 

• Parempi toimintakyky 
• Pienempi sairastumisriski 
• Fyysinen hyvinvointi 

Taso 1 
Treenaa 40–50 %:lla 
maksimisykkeestäsi. 

Terveempi sydän – rasvanpoltto 

• Parempi kardiovaskulaarinen kunto 
• Painonpudotus 
• Lisää energiaa 
• Alempi verenpaine 
• Alempi kolesterolitaso 
• Parempi vastustuskyky 

• Vähemmän stressiä 

Taso 2 
Treenaa 61–70 %:lla 
maksimisykkeestäsi. 

Kunto – kestävyys 

• Parempi kardiovaskulaarinen kunto 

• Parempi hapenottokyky ja suurempi 
kestävyys 

Taso 3 
Treenaa 71-85%:lla 
maksimisykkeestäsi. 

Kilpaharjoittelu 

• Happotason korottaminen 
• Paremmat kilpailutulokset 

Taso 4 
Treenaa 86-100%:lla 
maksimisykkeestäsi. 
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MITEN PÄÄSET 
HARJOITTELUTAVOITTEESEESI 
Kuten jo mainittiin, harjoitteluun liittyy monia etuja, kuten parempi 

unirytmi, lisääntynyt rasvanpoltto (keho voi polttaa rasvaa silloinkin, kun 

et harjoittele), parempi asento (ehkäisee selkäkipuja) ja parempi 

itsetunto kaiken edellisen seurauksena. Suosittelemme, ettet käytät 

pelkästään painon kehitystä tulosten mittaamiseen. Katso sen sijaan 

itseäsi peilistä, sillä se kertoo edistymisestä paljon paremmin, kun näet 

rasvan muuttuvan lihaksiksi. 

Älä aseta itsellesi epärealistisia tavoitteita harjoittelun alussa, sillä siitä 

voi aiheutua lihasten kipeytymistä ja siten motivaation alenemista. 

Nouse sen sijaan pyörän selkään 20 minuutiksi vain kolme kertaa 

viikossa antaaksesi kehollesi aikaa palautua. Muista, että olet 

muuttamassa elämäntapojasi, joten prosessille on annettava aikaa. Älä 

yritä tehdä liian äkkinäisiä muutoksia liian nopeasti päästäksesi 

parempaan kuntoon. Vaikutus on pitkäkestoisempi, jos toteutat 

muutoksen hitaasti. Ota yksi askel kerrallaan ja huolehdi siitä, että 

muutokset jäävät pysyväksi osaksi jokapäiväistä elämääsi. On tärkeää 

ymmärtää, että useammat osatekijät jokapäiväisessä elämässäsi voivat 

joko edistää tai haitata tavoitteidesi saavuttamista. Ravitsemus on 

olennainen osa hyvinvointiasi, ja siksi on tärkeää syödä kunnolla. 

Arjessa on monia muitakin asioita, jotka voidaan korvata 

terveellisemmillä tavoilla: käytä portaita hissin sijasta. Ja muista, että 

vaikket käyttäisi portaita joka päivä, niin jokaisella kerralla on 

merkitystä. 
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KÄYTTÖOPASTA
Käyttäjän enimmäispaino 130kg  
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pultti M8*30






