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PPRODUKTFUNKTIONER

Armstänger som 
följer dina konturer

Coremuskelstång

Dynamiskt rörligt 
säte och dold insta-
bilitetskapsel*
 

Snurrande säte

Baksida

U-formad bas

Krokar
för valfria mot-
ståndsband
 

Rullar som ger
dubbel massage

 
Komfortutrymme för 
bäckenet

Dynamiska handtag

Abduktorform 

Mittmarkeringar

Framsida U-formad 
bas

Halkfria ”fötter”
 

*  borttagbar funktion

PPRODUKTFUNKTIONER

  LISTA ÖVER DELAR

DELNUMMER
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16

17
18

DELNAMN

Armstänger som följer dina 
konturer 
Dynamiskt handtag höger
Dynamiskt handtag vänster
Rullar som ger dubbel massage
Coremuskelstång
Dynamiskt rörligt säte och dold 
intabilitetskapsel
Snurrande säte
Stödplatta för säte
Huvudram
Rör för montering av bakre ben
Rör för montering av främre ben
Halkfria “fötter”
Stift
Långt stift
Stift med hål (för coremuskel-
stången)
Låsklämma och snöre (för stift 
med hål)
Bult, mutter, bricka
Set med skruvnycklar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15
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17

18
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MONTERING

Nedan följer en instruktion om hur du monterar din AB Doer 360™-produkt. Se vår instruktions-DVD (om 
sådan finns) och våra videoinstruktioner online för mer anvisningar om hur du monterar produkten, samt säker-
hets- och underhållsanvisningar.

2. Håll den ihopsatta huvudramen och ta loss de 
främre och bakre långa stiften som håller den 
U-formade basen i position.
 

3. Fäll ut den U-formade basen och
sätt tillbaka det långa stiftet som passar i hålen.

1. Öppna försiktigt lådan innehållande din AB Doer 360™. Skär inte i lådan eller i tejpen för att förhindra att 
skada material som finns inuti lådan. Ta försiktigt bort allt skyddande omslag utan att skära i någon del. Ta ut 
alla delar från lådan.

MONTERING

4. Fäll ut den U-formade basen och
sätt tillbaka det långa stiftet som passar i hålen.

6. Sätt in coremuskelstången i det bakre fästet på 
huvudramen och sätt sedan tillbaka bulten genom 
det nedersta hålet på fästet (se till att ta bort vrid-
spärren från armen). Sätt in brickan och muttern 
och dra åt dem genom att använda de medföljande 
skruvnycklarna (eller använd dina egna skruvnycklar).

5. Ta loss bulten, brickan och muttern som sitter på 
huvudramens bakre fäste.

7. När du har fäst bulten/brickan/muttern på fästet: 
sätt in stiftet med hål i de passande hålen för att 
säkra att coremuskelstången sitter fast i en upprätt 
(vertikal) position.
Säkra stiftet med hål genom att sätta in låsklämman 
(som sitter fast i snöret) i hålet på stiftet.
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8. Fäst armstängerna som följer dina konturer på 
den övre delen av coremuskelstången och sätt in 
stiftet.
 

9. Sätt in det vänstra och högra dynamiska hand-
taget vid ändarna på armstängerna som följer dina 
konturer.  När du hör ett klickande ljud och ser en 
rund silverfärgad knopp som sticker ut från arm-
stängerna som följer dina konturer sitter de dyna-
miska handtagen som de ska.

OBSERVERA: armstängerna som följer dina konturer roterar fritt uppåt och nedåt. Denna funktion är helt nor-
mal och är mycket användbar för Abdoers rörelser.

VIKTIGT!
Om det kommer ett gnisslande ljud från din AB Doer 360™ när den har använts en längre tid, så kan du en-
kelt åtgärda detta genom att smörja coremuskelstångens rulle. Dra då upp skumskyddet som sitter omkring 
rullen och smörj rullen med olja, medan du vrider coremuskelstången cirka 30 grader åt både höger och 
vänster. Torka bort eventuella rester av smörjmedlet. Dra ner skumskyddet.

L
R

MONTERING MONTERING

Både armstängerna som följer dina konturer och massagerullarna kan justeras uppåt och nedåt efter din 
kroppslängd, genom att du enkelt väljer något av insättningshålen som finns vertikalt på coremuskelstången. 
Denna justeringsfunktion är också mycket användbar när du vill variera olika träningsformer.
 

10. Sätt fast massagerullarna under armstängerna som följer dina 
konturer genom att Sätta in stiftet.
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11. Fixera det dynamiskt rörliga sätet på det snur-
rande sätet genom att anpassa mittmarkeringarna 
som visas ovan. Det är mycket viktigt att det dyna-
miskt rörliga sätet placeras korrekt på produkten, så 
att abduktorformen är på framsidan och komfortu-
trymmet för bäckenet är på baksidan.

DYNAMISKT RÖRLIGT SÄTE
Det dynamiskt rörliga sätet kan användas för 
roterande, (eller vridande) svängande rörelser från 
vänster till höger och gungande rörelser i 360º.

Det dynamiskt rörliga sätet och den dolda instabi-
litetskapseln (grönfärgad) sitter ihop med varandra.
 

För att ta bort det dynamiskt rörliga sätet lyfter du 
bara ett hörn för att lossa försiktigt. Om du tar bort 
det dynamiskt rörliga sätet kan du även använda 
din Abdoers kaloriförbrännande teknik på jobbet 
eller när du tittar på TV. Du placerar då bara det 
dynamiskt rörliga sätet på en lämplig stol eller bänk, 
till exempel en kontorsstol, matstol eller liknande. 
Sedan sätter du dig på det dynamiskt rörliga sätet 
och musklerna aktiveras automatiskt på ett ”passivt 
sätt” som främjar musklernas kontraktioner, allt detta 
medan du sitter bekvämt.

Börja med att använda det dynamiskt rörliga sätet 
under cirka 30-45 minuter åt gången och förläng 
sedan användningstiden eftersom. Fortsätt att 
använda och ta bort sätet med jämna mellanrum 
under dagen.   
 

Dynamiskt
    

rörligt säte
  

Dold
instabilitets-

kapsel
Snurrande 

säte

Komfortutrymme för
bäckenet

 

Abduktorform

MONTERING MONTERING

VIKTIGT!
Montera och demontera alltid din AB Doer 360™ efter att du har anpassat mittmarkeringarna som säkerställer 
att ditt dynamiskt rörliga säte är centrerat. Utför aldrig monteringen eller demonteringen diagonalt eller från 
någon sida av produkten. Sitt aldrig på produkten med ansiktet mot coremuskelstången. Se alltid till att hela 
din kropp är skyddad vid montering och/eller demontering, så att du inte snubblar eller faller. Byt försiktigt och 
kontrollerat mellan rörelserna när du tränar.
 

AB Doer 360™ är en dynamisk produkt som består av många rörliga delar. Alla dessa delar ska aktiveras 
säkert och effektivt först efter du har satt dig i en säker, upprätt position. Produktens
rörliga delar inkluderar bland annat coremuskelstången, armstängerna, massagerullarna och det dynamiskt 
rörliga sätet med instabilitetskapseln. Om du håller i någon av dessa delar vid montering och/eller demonter-
ing kan du därför snubbla eller ramla.
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 John Abdos tips och råd

• Förutom att du förbränner fett och tonar dina muskler så kommer du snabbt att märka hur effektivt AB Doer 
360™ hjälper stela, ömma eller besvärliga ryggmuskler att slappna av. I takt med att din midja blir mindre kom-
mer du att känna dig mer flexibel och mindre stressad. AB Doer 360™ ger den perfekta uppvärmningen och 
nedvarvningen för jobb och fritid.

• Om du tycker att rörelserna på din AB Doer 360™ känns väldigt annorlunda i början så behöver du inte oroa 
dig, du är inte ensam att känna så. Många av rörelserna på AB Doer 360™ har en atletisk funktion som även 
hjälper dig att få en bättre koordination, vilket är kommunikationen mellan din hjärna, alla dina muskler och din 
metabolism. Ju bättre koordination du får, desto bättre kan du röra och kontrollera din kropp. Det är inte AB Doer 
360™-tekniken som rör dig, det är du som rör AB Doer 360™, därför är det alltid du som har kontrollen. AB 
Doer 360™ stöttar och vägleder dig genom varje position, oavsett om du rör kroppen framåt, bakåt, från sida till 
sida eller till och med i cirklar. Var kreativ, ha roligt och njut av unika, produktiva träningspass!

 
• Håll inte ihop fötterna om inte detta uttryckligen rekommenderas för vissa rörelser. Dina fötter ska vara plac-
erade brett och stabilt på golvet.

• Utför inga snabba, ryckiga eller explosiva rörelser innan dina muskler har fått möjligheten att anpassa sig 
efter de många rörelser och rutiner som kan utföras med AB Doer 360™.

• Utför inga extrema rörelser innan dina mellanliggande muskler, ryggen och ryggraden har blivit mer flexibla 
och koordinerade.

• Räkna inte repetitioner. Se istället din träning med din AB Doer 360™ på samma sätt som andra aerobics-
pass. Du skulle ju till exempel aldrig räkna stegen på ett löpband eller en trappmaskin eller räkna hur många 
gånger du slår eller sparkar på en boxningssäck. Fokusera på att ha roligt och att ”dansa” i sittande läge.

• Bry dig inte om motståndet. Det är vanligt att användare tycker det känns för att lätt att använda AB Doer 
360™ i början, men det är precis så det ska kännas. Man kan jämföra denna träning med att promenera eller 
träna boxning medan man håller i ”lätta” (inte tunga) hantlar. Även om hantlarna är lätta så bränner man kon-
tinuerligt kalorier och tonar musklerna, utan att minska muskelstorleken vid en repetitiv användning under en 
lång promenad eller ett boxningspass.

• Träna inte intensivt varje dag. Detta är kontraproduktivt och minskar din kropps förmåga att återhämta sig 
ordentligt. Nyckeln är att träna och sedan se till att kroppen hinner återhämta sig mellan träningspassen.

• Ät inte skräpmat. Var noga med vad du äter och hur mycket. Din kropp behöver näringsrik mat för att din 
metabolism ska förbränna fett och reparera och ladda upp dina muskler, ben, nerver och organ.

• Blunda inte när du tränar och se till att rummet du tränar i har en tillräcklig belysning.

• Stå eller knäböj aldrig på denna produkt.

• Var försiktig med var och hur du placerar kropp, ansikte, händer, fingrar, fötter och ben under montering, 
höjdjusteringar, fixering och/eller borttagning av delar och vid transport av produkten till en annan plats eller 
förvaring.

• Använd aldrig din AB Doer 360™ som en klädhängare!

John Abdos tips och råd 

• Sitt alltid upprätt på din AB Doer 360™ med rumpan i mitten av det dynamiskt rörliga sätet och med din 
rygg mot massagerullarna.

• Följ någon av rutinerna i instruktionsvideon som passar din träningsnivå. Håll alltid en lagom takt även om 
instruktören på Dvd:n (om sådan finns) rör sig i en snabbare takt eller om instruktören går igenom ett bredare 
intervall av rörelser än de du själv har kapacitet till. Ha tålamod. Ta din tid. Det tar tid att lära sig nya saker, sär-
skilt sådana som kräver koordination, flexibilitet och balans, och allt blir lättare ju mer man tränar.

• För att garantera stabilitet, stöd och balans ska du placera dina fötter säkert på golvet ungefär i axelbredd 
eller bredare, om inget annat rekommenderas för den aktuella rörelsen.

• Många av delarna på din AB Doer 360™ kan justeras:

• Massagerullarna kan justeras uppåt och nedåt. För att få bästa resultat sätter du dem mellan dina skulder-
blad eller i någon annan position som känns bekväm. Du kan också ändra position med jämna mellanrum för 
att massera olika delar av ryggen.

• Även armstängerna kan justeras uppåt och nedåt på coremuskelstången. När du sitter ordentligt på AB Doer 
360™ drar du armstängerna under dina armhålor och greppar de dynamiska handtagen med båda händer-
na. Tänk på att armstängerna är rörliga eftersom de är utformade att rotera uppåt och nedåt och att DE INTE 
LÅSES I NÅGON FAST POSITION.

• Genom att hålla armstängerna ordentligt under dina armhålor minskar du automatiskt trycket eller kom-
pressionen som utövas mot din ryggrad. Armstängerna stöttar också din rygg och ryggrad, vilket är unikt för 
Ab-Doers patenterade teknik. Eftersom armstängerna är fästa vid coremuskelstången kan du röra din kropp 
framåt, bakåt, sida till sida och till och med i cirklar. Det finns inga begränsningar i vad du kan göra med din 
AB Doer 360™!

• Rör dig långsamt och lätt för att starta ett pass. Låt din kropp prova nya rörelsemönster. Korta, långsam-
mare rörelser hjälper till att lösa upp en stel eller ömmande midja och ryggmuskler. När du kan börja utöka din 
träningsnivå kommer du på ett naturligt sätt att fortsätta med mer avancerade rörelser, med högre hastighet 
och tempo. Tänk dock på att många rörelser som utförs med AB Doer 360™ ska utföras långsamt, kontrolle-
rat och genomtänkt, på liknande sätt som man utför pilates- eller yogarörelser, en perfekt blandning av olika 
typer av träning.

• När du blir trött under ett pass med AB Doer 360™ gör du något av följande: 
  o sakta ner rörelsen,
  o reducera rörelsens intervall,
  o byt till en annan rörelse,
  o avsluta träningen. Bra jobbat, nu är du klar med dagens träning!

• Använd alltid bekväma träningskläder som inte halkar. Töm dina fickor och ta av dig bälten eller andra 
föremål som kan hindra rörelserna eller vara i vägen när du böjer dig. Löst sittande kläder kan skrynkla ihop 
sig och skava och det finns en risk att de är i vägen för din träning. Se även till att du alltid använder skor med 
halkfria sulor och att du har knutit skosnörena ordentligt så att de inte hänger fritt.

• En av de fantastiska funktionerna med AB Doer 360™ är att den kan användas för ett perfekt aerobicspass. 
Detta tack vare att du kan träna under en längre stund. När du blir trött av en rörelse byter du helt enkelt till en 
annan. På detta sätt kan du fortsätta träningen för att konstant bränna fler kalorier och tona dina muskler. Det 
är en mycket unik kombination av såväl aerob och anaerob träning.
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