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INSTRUKTIONER FÖR MONTERING  

STEG 1.  

  

STEG 2.  
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STEG 3.  
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STEG 4.  
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STEG 5.  
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STEG 6.  
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INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY  

SM-8900  

 
  

【INSTRUKTIONER FÖR KNAPPAR】  

Joggle wheel - UPP  För att göra justering uppåt i funktioner, data eller höja motstånd. 

Joggle wheel - NER  För att göra justering neråt i funktioner, data eller sänka motstånd.  

MODE/ ENTER  För att bekräfta alla inställningar.   

START/STOP  För att börja eller avsluta träningspass.  

RESET  För att återställa nuvarande inställningar och få displayen att byta till 

ursprungligt läge där man kan välja läge. 

RECOVERY  För att testa pulsåterhämtningsstatus.   

BODY FAT  För att testa kroppsfett %.   

Tryck på BODY FAT knappen i standbyläge och ändra användardata.  

  

【INSTRUKTIONER FÖR DISPLAY】  

TIME  Räkna upp – inget förinställt mål. Tiden kommer att räkna uppåt från 00:00 till max 

99:59 där varje ökning är en minut.  

Räkna ner – träning med förinställt mål. Tiden kommer att räknas ner från nutid till 

00:00. Varje minskning är en minut mellan 01:00 och 99:00.   

SPEED  Visar nuvarande träningshastighet. Max hastighet är 99,9KM/H eller ML/H.  

RPM  Visar rotation per minut. Visar mellan 0~15~999.  

DISTANCE  Visar totalt avstånd från 00:00 upp till 99:99 KM eller ML. Användaren kan ställa in 

måldistans genom att trycka på UPP/DOWN knappen. Varje ändring är 0,1KM 

eller ML.   
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CALORIES  Visar kaloriförbrukningen under träning från 0 till max 9999 kalorier.  

(Denna data är en guide till en uppskattad guide för att jämföra olika träningspass 

som inte får användas för medicinsk behandling eller bedömning.)  

PULSE  Användaren kan sätta upp en puls som mål från 0-30 till 230; och datorn kommer 

att pipa när pulsen överskrider målet under träning. 

WATTS  Visar nuvarande watt under träningen. Displayen visar mellan 0~999.  

  

VARNING! Ett system som mäter puls kan inte vara helt tillförlitligt. Överansträngning under 

träning kan orsaka allvarlig skada eller död. Om d känner någon känsla av obehag, avsluta 

omedelbart träningen! 

FÖR ATT STARTA 

Starta upp:   

1. Anslut adaptern till DC jacket. Eller håll inne RESET knappen för att starta om konsolen. LCD-

skärmen kommer att visa alla delarna på skärmen, ett långt pip kommer och diametern på hjulet 78” 

kommer att visas i det övre fönstret i mitten.  

  

2. Förinställ klockan och kalendern genom att använda den runda hjulknappen (upp och ner) och tryck 

på MODE/ENTER för att bekräfta.   

  

3. Konsolen kommer att visa ”SELECT USER”, då kan användaren trycka på MDE/ENTER för att välja 

vilken användare som använder maskinen. Använd hjulknappen för att välja mellan U1 till U4 och 

använda MODE/ENTER för att bekräfta. Den förinställda informationen om användare består av info 

som kön, ålder, längd och vikt.  

  

4. I standbyläge kommer konsolen att visa ”SELECT WORKOUT”; användaren kan trycka på 

MODE/ENTER för att gå in och välja. Använd sedan hjulknappen för att välja MANUAL → PROGRAM 

→ USER PROGRAM → H.R.C. → WATT.   
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Träning i  MANUAL/MANUELLT läge:  

I standbyläge, välj MANUAL och tryck på MODE/ENTER för att bekräfta.    

Snabbstart: Användaren kan trycka på START/STOP för att börja träna i manuellt läge. Alla 

träningsvärden kommer att börja räknas upp från noll.  

  

När manuellt läge är valt kan användaren ställa in TIME(tid) → DISTANCE(distans) → 

CALORIES(kalorier) → PULSE(puls) → RESISTANCE LEVEL(motståndsnivå), i denna ordningen och 

sedan trycka på START/STOP för att börja träningspass. Alla värden kommer att börja räkna ner till 0 

(tryck på RESET för att rensa alla inställningar. 

I manuellt läge kommer cykelanimationen röra sig framåt var tredje kilometer. Hastigheten på datorn 

kommer att vara samma som användarhastigheten.  

  

  

Träning i PROGRAM-läge:  

I standbyläge, tryck PROGRAM och sedan MODE/ENTER för att gå vidare.   

Användaren kan snurra på hjulknappen för att välja ett program mellan 1 till 12 och bekräfta med 

MODE/ENTER. Programprofilen kommer att vara blinkande text. Användaren kan använda hjulpnappen 

för att ändra motståndsnivå.  

Tiden är satt till 20:00, vilket inte går att ändra. Tryck på START/STOP för att börja träningspass och 

tävla mot datorn.  

Efter start kommer TIME(tiden) att räka ner. Animationen av banan kommer att följa användarens RPM 

(varv per minut).  

Användaren ska följa datorns hastighet med hjälp av att titta på symbolerna för att klara 20 minuters 

träning:   

▲ ：USER speed ＞ PC RPM – Användaren behöver sakta ner  

● ：USER speed = PC RPM  
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▼ ：USER speed ＜ PC RPM – Användaren behöver öka hastigheten 

  

När TIME räknat ner till noll kommer konsolen att bpipa i 8 sekunder och LCD skärmen kommer att visa 

resultatet för tävlingen: PC WIN(datorn vann) eller USER WIN(användaren vann).  

  

  

  

  

Bana: 

  

  

Träning i användarens eget programläge:  

I standbyläge, välj USER PRO och bekräfta med MODE/ENER.  

Användaren kan då skapa sitt eget program genom att vrida upp eller ner för att välja motståndsnivå i 

varje rad och därefter bekräfta med MODE/ENTER.  

Tiden är inställd på 20:00 minuter, vilket inte gåt att ändra. Användaren kan använda START/STOP för 

att starta träningen.  

Efter start kommer tiden att räknas ner; banans animation kommer att följa användarens RPM. 

Användaren ska följa datorn hastighet med hjälp av att kolla på symbolerna för att klara de 20 

minutrarna:   

▲ ：USER speed ＞ PC RPM – Användaren behöver sakta ner  

● ：USER speed = PC RPM  

▼ ：USER speed ＜ PC RPM – Användaren behöver öka hastigheten  

När TIME når 0 kommer konsolen att pipa i åtta sekunder och visa resultatet: PC WIN(datorn vinner)  

eller USER WIN(Användaren vinner). 
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Träning i H.R.C.-läge: 

I standbyläge, välj H.R.C. och tryck på MODE för att bekräfta. 

Den blinkande förinställda åldern är 25 år. Denna kan ändras genom att använda hjulknappen och 

trycka på MODE för att bekräfta. Skärmen kommer då att räkna ut puls utifrån den valda åldern. 

Skärmen kommer att visa pulsen i procent 55%, 75%, 90% och TARGET(mål). Användaren kan välja 

plus genom UPP/NER/ENTER. 

Om ingen puls hittas efter 5 sekunder så kommer LCD displayen att visa ”NEED H.R” tills en puls hittas.  

   

  

  
  

Träning i WATT-läge: 
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I standbyläge, välj WATT och tryck MODE för att välja.  

Det förinställda wattantalet 120 kommer att blinka. Välj mellan 10 till 350 genom att använda 

UP/DOWN/ENTER- knapparna. Tryck på START för att börja träningen. Efter start så justeras nivåefter 

RPM för att nå WATT.  

▲ ：WATT ＞ inställd WATT 25% – Användaren behöver sakta ner.  

● ：WATT = inställd 25%  

▼ ：WATT ＜ inställd 25% – Användaren behöver öka hastigheten. 

---： WATT ＞ eller ＜ inställd WATT 50% (OVER SPEC)---  

  

  

  

KROPPSFETT 

Användaren kan testa att ha BODY FAT råd när konsolen är i STOPP-läge- Följ stegen nedan: 

1. Tryck på BODY FAT och håll handtagen hårt med bägge händer för att börja testa kroppsfett.  

2. Symbolen "- - - - - - - - " Kommer att visas i 8 sekunder. Eter 8 sekunder har gått så kan du se 

kroppsfett i procent, BMI. Vilken nivå man ligger på visas genom symbolerna. Om det inte visas 

kroppsfett kan följande meddelanden visas på skärmen:   

"E-1” – När användaren ser denna indikation, betyder det att användaren inte hade sin tumme på rätt 

sätt på mätaren. Vänligen försök igen. 

"E-4” – När användaren ser denna indikation betyder det att kroppsfettet överskrider det tillgängliga 

spannet som finns i programmet. 

  

Efter BODY FAT test, tryck på BODY FAT knappen för att fortsätta övningen innan. BODY FAT 

symbolen och BMI kommer att försvinna.  

  

SYMBOL  
   
  

   
  

   

  
   
  

KÖN                    FETT%  LÅGT  LÅGT/MEDEL  MEDEL  MEDEL/HÖGT  
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MAN <13%  13%-25.8%  26%-30%  >30%  

KVINNA <23%  23%-35.8%  36%-40%  >40%  

  

  

  

          

                      

ÅTERHÄMTNING:   

Efter att ha tränat i en viss tid, håll händerna på handtagen och tryck på ”RECOVERY”-knappen. Alla 

funktioner som visas på displayen kommer att förvinna, utom TIME som kommer att börja räkna ner 

från 00:60 till 00:00. LCD displayen kommer att visa användarens förmåga att få ner pulsen med 

statusen F1, F2... till F6. F1 är bäst förmåga att återhämta sig och F6 är den sämsta. Användaren 

rekommenderas att fortsätt att träna kontinuerligt för att förbättra återhämtningsförmågan från F6 till F1. 

Tryck på RECOVERY igen för att återgå till huvudmenyn. 

  

  
  

NOTERA:  

1. Denna konsol behöver 9V, 1A eller 9V, 0,5A adapter.  
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2. När användaren slutar att trampa i 4 minuter kommer konsolen att gå in i strömspararläge. Alla 

inställningar och träningsdata sparas tills träningen tas upp igen.  

3. Om konsolen beter sig konstigt, vänligen dra ut adaptern och sätt in den igen. 

4. Om sladdarna till displayen är sönder så visas en varning ”E2” på skärmen. Användaren kan då 

kolla så att sladdarna sitter som de ska.  
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EXPLODERAD RITNING 

 



20  
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PARTS LIST  
Part  Description  Qty  Part No.  Description  Qty  

No.1   Main frame  1  48  Round cap  2  

2  Front bottom tube  1  49  Pulse   2  

3  Rear bottom tube  1  50  Foam grip  2  

4  Handlebar post  1  51a/b  Protective guard   1pr.  

5  Fixed handlebar  1  52  Screw M4x10  4  

6L/R  Handlebar  1pr.  53  Hex screw M8x16  8  

7L/R  Swing tube  1pr.  54  Adapter  1  

8L/R  Pedal support  1pr.  55  Hand pulse wire  2  

9  End cap  2  56  Long axle  1  

10  Hex screw M8x40xL12  2  57  Sensor wire  1  

11  Roller  2  58  Protective guard  1  

12  Flat washer D8xΦ16x1.5  12  59  Extension wire  1  

13  Nylon nut M8  12  60L/R   Chain cover  1each    

14  Hex nut M10  4  61   Turn plate block  2   

15  Adjustable cushion  4  62   Turn plate  2   

16  Arc washer d8x2xΦ25XR39  4  63   Flange nut  2   

17  Hex screw M8xL58  4  64   Hex bolt  2   

18  Spring washer D8  12  65   Spring washer   6   

19  End cap  2  66   Flat washer   2   

20  Crank  2  67   Spring washer   2   

21  Wave washer Φ17xΦ23x0.3  4  68   Magnetic board  1   

22  Plastic bushing  4  69   Magnetic  14   

23L/R  Pedal tube joint   1pr.  70   Tension spring   1   

24  D-shape washer  4  71   Magnetic plate axle  1   

25  Spring washer D10  4  72   Hex bolt  1   

26  Hex screw M10x20  4  73   Hex nut   2   

27  Screw M5x10  4  74   Sensor  1   

28a/b  Protective guard   2pr.  75   Spring washer  2   

29  Hex bolt M10x55  2  76   Bearing   2   

30  Flat washer D10xΦ20x2  4  77L/R   Protective guard  1each   

31  Nylon nut M10  4  78   Tension control cable   1   

32  Bushing Φ18xΦ10x11  4  79   Motor   1   

33  Hex screw M8x45  6  80   Hex nut   2   

34L/R  Pedal   1pr.  81   Hex nut   2   

35  Screw ST4.2x18  14  82   U-shape washer  2   

36L/R  Protective guard   2pr.  83   Bolt   2   

37  Screw Φ12xM10x80  2  84   Thin nut   2   

38  Flat washer D12xΦ24x1.5  2  85   Spacer   2   

39  Bushing Φ12xΦ32x15  4  86   Bearing   2   

40  Plastic bushing Φ16xΦ31x23  6  87   Flywheel   1   

41  Screw ST3.5x10  4  88   Flywheel axle   1   

42a/b  Protective guard   2pr.  89   Bolt   4   

43  Arc  washer  4  90   Belt tray  1   

44  D8xCarriage bolt M8xL45    4  91   Axle   1   

45  Foam grip  2  92   Nylon nut   4   
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46  Round cap  2  93   Belt   1   

47  Computer  1        

  

  

  

  

  

  

  

  

  


