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HEI KUNTOSALIHARJOITTELIJA!
Tähän ohjelmapohjaan on koottu Impivaaran uimahallin
tilauskuntosalin ilmanpaine- (HUR) ja painopakkalaitteiden (WGT)
ohjeet. Kun harjoittelet salilla, kokoa näistä itsellesi sopiva
ohjelma. Tarkoitus on, että aloittelija treenaa yhden
harjoituskerran aikana kaikkia lihasryhmiä 8-10 laitteella, kaikkia
laitteita ei tarvitse käydä läpi. HUR:n laitteiden vastusta
säädetään +/- painikkeilla. Useilla HUR:n laitteilla voit tehdä kaksi
eri liikettä samassa laitteessa.
 

  
 

VALITSE JOKU SEURAAVISTA TAI KÄYTÄ USEAMPAA
LAITETTA.
ALKULÄMMITTELY KUNTOPYÖRÄ
Pyöräile 10-15 min ja venyttele lihaksesi harjoittelua varten.
Venyttelyohjeet löydät salissa olevasta mapista tai taulusta.
Muista myös harjoittelun lopuksi palauttaa lihakset kevyillä
venytyksillä lepopituuteensa. Lisäohjeita pyörän käyttöön seinällä
olevassa ohjetaulussa.
 

  
 

JUOKSUMATTO
Kävele tai juokse 10-15 min. Muista laittaa
"klipsu"vyötäröllesi. Laite käynnistyy QUICK START
-painikkeesta. Lisäohjeita seinällä olevassa ohjetaulussa.
 

  
 

CROSSTRAINER
Lämmittele 10-15 min. Laite käynnistyy QUICK START
-painikkeesta tai aloittamalla liike liikuttamalla käsiä ja jalkoja
samanaikaisesti. Lisäohjeita seinällä olevassa ohjetaulussa.
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SOUTULAITE CONCEPT 2
Souda 10-15 min. Valitse vastus, voit säätää sitä kotelon sivulta
(1-10). Istu hyvässä ryhdissä, polvet hieman koukussa. Vedä
kahva rintakehän alaosaa kohti vieden samalla olkapäitä taakse
ja lapoja yhteen. Päästä kädet takaisin suoriksi, olkapäät eteen
sekä polvet ja lonkat koukkuun. Älä päästä rintarankaa
pyöristymään. Mitä kovemmin vedät, sitä suurempi on vastus.
Käytä myös jalkojasi tehokkaasti vetovaiheessa. Palauta liike
hallitusti, älä yliojenna polvia. Lisäohjeita seinällä olevassa
ohjetaulussa.
 

  
 

HIIHTOLAITE CONCEPT 2
Valitse vastus, voit säätää sitä kotelon sivulta (1-10). Ota
kahvoista kiinni ja vedä kahvat yhtä aikaa vartalon sivuille,
mahdollisimman pitkälle taakse. Mitä kovempaa vedät, sitä
suurempi vastus. Muista joustaa polvista liikkeen aikana. Palauta
liike hallitusti, älä yliojenna polvia. Lisäohjeita seinällä olevassa
ohjetaulussa. Hiihdä 10-15 min.
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Istuudu laitteeseen. Aseta liikevalitsin lähennysasentoon
(ADDUCTION). Valitse vastus +/- painikkeilla. Harjoittele
puristamalla jaloilla vipuvarsia sisäänpäin, jarruta
paluuvaiheessa.

Vastus ______

----------
Istuudu laitteeseen. Aseta liikevalitsin loitonnusasentoon
(ABDUCTION). Valitse vastus +/- painikkeilla. Harjoittele
työntämällä jaloilla vipuvarsia ulospäin, jarruta paluuvaiheessa.
Saat lisätehoa pitämällä selän irti selkänojasta ja vatsa- sekä
selkälihakset tiukkoina.

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2 Vastus: ____  

  
 

Istuudu tai aja pyörätuolilla laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla.
Muista lukita jarrut. Valitse kädensijat, jotka ovat oman
rintakehäsi korkeudella. Valitse vastus +/- painikkeilla. Harjoittele
työntämällä käsillä vipuvarsia eteenpäin, pidä kyynärpäät
vaakatasossa ja ranteet suorana. Jarruta paluuvaiheessa. Voit
tehdä harjoituksen tasatahtia tai yksi käsi kerrallaan.

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2 Vastus: ____  
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Asetu laitteeseen makuulle ja kytke turvavyö. Aseta liikevalitsin
harjoitusasentoon (EXERCISE). Valitse vastus +/- painikkeilla.
Harjoittele painamalla jaloilla vipuvarsia vuorotellen alaspäin.
Pidä pakarat penkissä kiinni ja jarruta paluuvaiheessa.
Lopetettuasi käännä liikevalitsin vapaa-asentoon (FREE).

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2 Vastus: ____  

  
 

Istuudu laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Säädä penkin
korkeutta tarvittaessa ennen laitteeseen siirtymistä. Säädä
istuimen korkeutta niin, että vipuvarren rulla on rintasi
korkeudella. Valitse vastus +/- painikkeilla. HUOM!
ASETTAESSASI VASTUSTA, NOSTA RULLA VALMIIKSI
YLÄASENTOON! Harjoittele pitämällä käsillä kevyesti kiinni rullan
ympäriltä ja painamalla vatsalihaksilla vipuvarsi alaspäin. Jarruta
paluuvaiheessa.

Vastus ______
----------

Istuudu laitteeseen selkä vipuvarren rullaa vasten. Säädä penkin
korkeutta tarvittaessa ennen laitteeseen siirtymistä. Voit myös
taittaa istuimen selkänojan alas siirtymisen helpottamiseksi.
Säädä tuoli niin, että istuessasi vipuvarren rulla on lapaluiden
kohdalla. Valitse vastus +/- painikkeilla. Harjoittele työntämällä
alaselällä vipu- varsi taaksepäin, kädet ristissä edessä. Jarruta
paluuvaiheessa.

Vastus ______

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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Istuudu laitteeseen etukautta. Säädä selkänoja vetämällä sitä
selkääsi kohti (nojan saa taaksepäin nostamalla takana olevaa
vipua). Asento on oikea, kun polvitaive lepää rullan päällä. Aseta
liikevalitsin ojennusasentoon (EXTENSION). Laita jalkaterät
alempien tyynyjen alle (katso kuva). Valitse vastus +/-
painikkeilla. Harjoittele ojentamalla jaloilla vipuvarsia vuorotellen
ylöspäin, jarruta paluuvaiheessa.

Vastus______
----------

Istuudu laitteeseen etukautta. Säädä selkänoja vetämällä sitä
selkääsi kohti (nojan saa taaksepäin nostamalla takana olevaa
vipua). Asento on oikea, kun polvitaive lepää rullan päällä. Aseta
liikevalitsin koukistusasentoon (CURL).
Laita jalat alempien tyynyjen päälle ja kiinnitä jalkaremmit (katso
kuva). Valitse vastus +/- painikkeilla. Harjoittele koukistamalla
jaloilla vipuvarsia vuorotellen alaspäin, jarruta paluuvaiheessa.

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2 Vastus: ____  

  
 

Säädä tuoli niin, että rintakehä lepää tyynyllä. Valitse vastus +/-
painikkeilla. Tartu kahvoihin ranteet suorina.
Harjoittele vetämällä käsillä vipuvarret taaksepäin, lavat yhteen.
Pidä kyynärpäät vaakatasossa. Jarruta paluuvaiheessa.

Vastus_______

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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Istuudu laitteeseen. Säädä selkänoja niin, että aloitus-asennossa
jalat ovat n. 90 asteen kulmassa. Valitse vastus +/- painikkeilla.
Harjoittele työntämällä jaloilla vipuvarsia eteenpäin. Voit
harjoitella yhtä aikaa molemmilla jaloilla tai vuorotahtiin.

Vastus______

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

Asetu laitteeseen niin, että säätölaite on jalkojen vasemmalla
puolella ja yksi tukityyny on jalkojen välissä. Valitse vastus +/-
painikkeilla. Laita oikea kätesi takanasi olevan rullan etupuolelle.
Laita vasen käsi koukistettuna edessäsi oleva rullan ympäri. Istu
selkä suorana. Harjoittele kiertämällä vartaloa oikealle, katse
liikettä seuraten, jarruta paluuvaiheessa. Vaihda jalat
säätölaitteen toiselle puolelle ja harjoittele myös toisen puolen
lihakset.

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2 Vastus: ____  
  
 

VATSARUTISTUS, VATSALIHAKSET
Säädä painot. Aseta jalat jalkatukien päälle ja tartu kädensijoihin.
Tee vatsarutistus viemällä kyynärpäitä kohti reisiä, jarruta
paluuvaiheessa. Pyri tekemään liike vatsalihaksilla.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

SELÄN OJENNUS, SUORAT SELKÄLIHAKSET
Säädä painot. Istu laitteeseen niin, että molemmat pakarat
pysyvät kiinni tukityynyssä. Aseta jalat tuen päälle, polvet hieman
koukussa. Ojenna ylävartalo taaksepäin, pää pysyy selän
jatkeena, älä yliojenna. Älä käytä käsiä tai jalkoja liikkeen
suorittamiseen. Palauta liike jarruttaen.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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PYSTYPUNNERRUS,
OLKAPÄIDEN JA KÄSIVARSIEN LIHAKSET
Säädä istuin niin, että kädensijat ovat olkapäiden korkeudella.
Valitse vastus. Työnnä kädensijoja ylöspäin. Palauta kädensijat
hallitusti korvien tasolle ja toista liike.

KG________ ISTUIN_________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

DIPPI, OLKAVARREN OJENTAJAT
Valitse haluttu paino. Säädä penkin korkeutta niin, että
lähtöasennossa kädet ovat lähellä vartaloa, kyynärpäät
taaksepäin ja 90 asteen kulmassa. Punnerra kädet alas suoriksi
ja laske jarruttaen lähtöasentoon niin, että kyynärpäät osoittavat
taakse koko suorituksen ajan. Älä päästä olkapäitä työntymään
eteenpäin. Voit säätää kädensijoja kääntämällä niitä sisään-,
ulospäin.

KG__________ ISTUIN__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
  
 

SOUTULIIKE, LEVEÄT SELKÄLIHAKSET
Istu hyvässä ryhdissä, polvet hieman koukussa. Vedä talja
rintakehän alaosaa kohti vieden samalla olkapäitä taakse ja
lapoja yhteen. Päästä kädet halllitusti takaisin suoriksi ja olkapäät
eteen. Älä päästä rintarankaa pyöristymään.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

YLÄTALJA, LEVEÄT SELKÄLIHAKSET
Säädä paino. Ota tangosta hieman hartioita leveämpi ote ja
kallista ylävartaloa eteenpäin. Jännitä lapoja yhteen ja alaspäin ja
vedä tanko niskan taakse. Palauta tanko jarruttaen takaisin ylös.
Pidä selkä suorana ja hartiat rentoina.
JOS SINULLA ON ONGELMIA OLKAPÄISSÄ, TEE SEURAAVA
LIIKE.

KG__________ ISTUIN__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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YLÄTALJA ETEEN, YLÄVARTALON LIHAKSET
Ota tangosta hieman hartioita leveämpi ote. Vedä tankoa kohti
rintalihasten yläosaa tuoden samalla olkapäitä taakse ja lapoja
yhteen. Päästä takaisin rauhallisesti jarruttaen liikettä. Muista
pitää keskivartalo tiukkana.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

HAUISKÄÄNTÖ KÄSIPAINOILLA
Ota käsipaino molempiin käsiin, pidä jalat haara-asennossa,
polvet hieman koukussa säilyttääksesi hyvä tasapaino. Koukista
toinen käsivarsi ja ojenna se jarruttaen alas. Tee liike toisella
kädellä samanaikaisesti eri tahtiin. Voit tehdä liikkeen myös
tangolla.

KG__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
  
 

PEC DECK, RINTALIHAKSET
Säädä painot ja istuimen korkeus niin, että käsivarret ovat
lähtöasennossa 90 asteen kulmassa. Istu laitteeseen ja tartu
kahvoihin. Palauta jarruttaen alkuasentoon. Voit säätää
molemmille käsille oman liikelaajuuden istuimen sivulta alhaalta.

KG__________ ISTUIN__________

LIIKELAAJUUS V________ O________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   

  
 

VARTALON KIERTO, VINOT VATSALIHAKSET
Säädä painot ja istuimen korkeus niin, että tyynyt ovat sopivalla
korkeudella (olkapäiden kohdalla). Aseta jalat jalkatukien päälle ja
tartu kädensijoihin. Nojaa ylävartalo tyynyihin. Valitse liikelaajuus
painamalla keltaista nappia alaspäin, asentoja on neljä. Kierrä
ylävartaloa ja palauta jarruttaen lähtöasentoon. Vaihda istuinosa
toiselle puolelle ja harjoittele myös toinen puoli.

KG__________ ISTUIN__________

Sarjat: 2-3 Toistot: 10-15 Tauko: 1-2   
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