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Heimsport-Trainingsgerät

roddmaskin

Como

1660 - (Silber)

16601 - (Schwarz)
"Svart version"

D GB
Montage- och Bedienungsanleitung für Monterings- och övningsanvisningar för

Bestell-Nr. 1660/16601 Order nr 1660/16601

F NL
Lägg märke till montage och användning av du Montage- och bedieningshandleiding voor

Nr de kommande 1660/16601 Bestellnummer 1660/16601

RU CZ
Инстру�ция по монтажу och эксплуататии Návod k montáži a použití pro

№ заказа 1660/16601 objednací číslo 1660/16601
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Monteringsanvisningar
Ta bort alla separata delar från förpackningen, lägg dem på
golvet och kontrollera noggrant att alla finns på basen av
monteringsstegen.
Observera att ett antal delar är anslutna direkt till
huvudramen. Dessutom finns det flera andra enskilda delar
som har kopplats till separata enheter. Detta gör att
montering blir enklare och snabbare för dig. Monteringstid:
30 min.

När du tar bort komponenterna från kartongen ska du
kontrollera att styret (50) vrider endast 90 ° åt höger och
placeras i handtaget.

Del "A" fungerar som en transportsäkerhet
 enhet och det är inte nödvändigt efter

uppbyggnad.

Steg 1:
Fäst främre stabilisatorn (2) på huvudramen (1).
1. Montera den främre stabilisatorn (2) monterad med ändkåpor

med transportrullar (3) på huvudramen (1) med hjälp av inre
skruvmask M8x75 (4) och brickor (5).

2. Skruva in den justerbara foten (20) i lämplig position vid
huvudramen (1) och fäst positionen med mutter (19) för att
jämföra föremålet i ett stabilt stativ.

Steg 2:
Fäst säteskenan (6) vid huvudramen (1).
1. Placera U-plattan (11) på säteskinnen (6) så att hålen

mönstrar och skruva på anslutnings U-plattan (11) på
säteskinnen (6) med skruvarna M8x20 (12) och brickorna ( 5).

2. Led säteskinnen (6) mot huvudramen (1) och anslut sensorn 1
(46) med sensorkabeln (37).

3. Placera anslutnings U-plattan (11) på huvudramens (1) hållare, sätt
hålmönstret och dra åt anslutningsplattan (11) vid huvudramen (1)
med hjälp av skruven M10x125 (8), bricka
(9) och mutter (10). Dra inte åt skruven (8) för mycket, så att
vikningssystemet fungerar enkelt.

4. Säkra säteskinnen (6) innan du tränar i handgreppskruven (32) med
bricka (13) och lås upp med snabbspänning (14).
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Steg 3:
Fäst sitssläden (27) med sätet (25) på sätesskenan (6).
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1. Skruva ut gränsproppen (15) från säteskinnen (6) och skjut
sätessläden (27) med förmonterat sätet (25) på säteskinnen
(6) på rätt sätt som visas i figur 3.

2. Fixera gränsstopparna (15) i lämpligt läge på säteskinnen (6)
med axel för begränsat stopp (16), bricka (17) och skruv (18).

Steg 4:
Fäst den bakre foten (24) och fotpedalen (34).
1. Sätt den bakre foten (24) i hållaren på sätesskenan (6) och

skruva fast den med skruv M10x110 (22), skruv M8x45 (23),
brickor (5) och självlåsmutter (10).

2. Skruva in under trusen vid huvudramen skruvarna M12x170 (33).
Sätt sedan fotpedalerna (34) i huvudramen (1) i lämplig position i övre
hot med skruvarna M12x170 (33). (För rovmaskinens säkra
träningsförhållanden måste stjärnhandtagskruven nr 32 vara
ordentligt spänd innan användaren tar utövande position. Den
höjdjusterbara foten 20 under sätesskenan måste ställas in så att den
inte vidrör marken, när den är utfälld. Under vika upp, höjd adjusta-
berör ble fot i marken och fungerar som en standfoot.)

20

Steg 5:
Fäst datorn (38) vid datorstöd (48).
1. Skjut in anslutningskabeln (49) och sensorkabeln

(37) genom datorns hållare (44) i främre läget.
2. Sätt i datorns hållare (44) med två plastskivor (42 + 43) på

datorns stöd (48) och fäst den med vagnskruven M8x75 (39),

Steg 6:
Sätt på strömmen.
1. Sätt in adapterns plugga (47) i strömkontakten (82) vid

kedjeskyddets ände.
2. Sätt in adapterens kontakt (47) i vägguttaget (230V ~ 50Hz).
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bricka (5) och mutter (31).
3. Ta bort de 4 skruvarna (51) från datorns baksida (38). Leda

datorn (38) i datorns hållare (44) och tryck pluggen på
anslutningskabeln (49) och sensorkabeln
(37) in i datorns tillhörande uttag (38).

4. Förvara kabelanslutningen i datorns baksida
(38) och sätt datorn (38) på datorns hållare (44) och fäst den
med skruvarna (51).
Obs! Om datorns inställda läge ändras automatiskt och träna, dra åt
muttern (31) lite på datorns stöd (44) för ett fast lutningsläge, samt
muttern
(31) bakom pluggen (53) för datorhöjdposition.

Steg 7:
checkar
1. Kontrollera rätt installation och funktion av alla skruvade och

plugganslutningar. Installationen är därmed fullständig.

2. När allt är i ordning, bekanta dig med maskinen med låg
motståndsinställning och gör dina individuella justeringar.

Notera:
Håll redskapet och instruktionerna på ett säkert ställe, eftersom
det kan krävas reparationer eller reservdelsordningar senare.

Vik upp och lagra roddmaskinen.
1. För att lagra roddmaskinen, skruva ut handgreppskruven (32) helt

och vrid / dra snabbspaken (14) för att låsa upp säteskinnen (6). Fäll
upp säteskinnet (6) i vertikalt läge och säkra den här positionen med
vrid / dra snabbfrigöringen (14) på   undersidan av huvudramen (1).
Handgreppskruven (32) och brickan (13) kan lagras i hothållaren i
bottenytan på säteskinnen (6).
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Datorinstruktioner Börja träna omedelbart (MANUAL)
Sedan blinkar MANUAL -> PROGRAM -> HRC -> RACE -> USER med
1Hz. Tryck på +/- - knappen för att välja MANUAL och bekräfta med F-
tangenten. Om du tidigare valt ett program eller startat träningspass
trycker du på L-tangenten för att återgå till startdisplayen.
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Så snart datorn är ansluten till strömförsörjningen låter en ljudsignal och
alla displayerna visas på LCD i 2 sekunder.

Om ingen knapp trycks och pedalerna inte har flyttats i ca. 4 minuter
växlar datorn till energisparläget.

DISPLAY & KNAPP FUNKTIONER

Träning Visa Beskrivning / Inställningsområde
värden Räckvidd  

    

SPM 0 ~ 999 Stroker per minut / 10 - 95
   

Tid 0,00 ~ Övningstid / 0 - 99
 99: 00min  

   

Tid / 500m 0,0 ~ Övningstid på 500m avstånd
 99: 00min  

    

DISTANS 0 ~ Avstånd i meter / 100 - 99900
 99900m  

    

KALORIER 0 ~ 9999 ungefär. kalorier i kcal / 10 - 9990
 Cal.  

    

STROKES 0 ~ 99900 Rödsträckor
   

PULS 30-240 Faktiskt hjärtfrekvensfrekvens / 30 - 240,
 BPM under resistansjusteringsnivå / 1 - 16
    

WATT 0 ~ 999 Visning av roddareffekt i Watt
    

KNAPP FUNGERA
  

Plus - nyckeln - Öka motståndsnivån
 - Funktionsval
  

- nyckel - Minska motståndsnivån
 - Funktionsval
  

F-tangent - Bekräfta inställning eller val.
  

L-nyckel - Håll intryckt i 2 sekunder, datorn startas om.
 - Återställ alla värden till noll.
 - Återgå till huvudmenyn efter avslutad träning.
  

Start / Stopp - Starta eller stoppa roddträning.
- nyckel  

  

Test - nyckel - Spåra användaren Hjärtfrekvens i återhämtningsfasen.
  

Akustiska signaler
Alla inställningar som gjorts med datorn bekräftas med en akustisk
signal: 1 skott pip = inställning bekräftad
2 skottpip = Det är omöjligt att göra några inställningar

- Tryck på START / STOP-knappen för att börja träna omedelbart
utan att ange ytterligare inställningar.

- Tryck på +/- - knappen för att mata in dina personliga inställningar och tryck
på

F - knappen för att bekräfta. Följande fält blinkar i sin tur:
• Motståndsnivå (1 ~ 16)
• TIME (eller METERS) (Tid och mätare kan inte förinställas samtidigt.)
• KALORIER
• PULSE

Använd +/- - knappen för att ställa in värden och bekräfta ditt val
med F-tangenten. Tryck på START / STOP för att starta träningen.

Så snart ett av de inställda värdena når det förinställda målet, ljuder
datorn med Bi-bi- ljud och stopp.
- Du kan ställa in motståndet på paddlarna medan du roar genom

att trycka på +/- - knappen. Det nyinställda nivåvärdet kommer att
visas
i profilen (standardvärdet är nivå 1).

- Tryck på START / STOP för att avsluta träningen. Allt träningsvärde
kommer att förbli.
- Tryck på L-tangenten för att återgå till träningsmenyn.

Välja ett program för att träna (PROGRAM)
- Tryck på +/- - knappen för att skanna

MANUAL-> PROGRAM-> HRC -> RACE-> USER.
- Välj PROGRAM och tryck på F - knappen för att bekräfta. Programmen är

förinställda med 12 profiler. Tryck på +/- - knappen för att välja en av de 12
förinställda profilerna. Ställ in önskat sessionsvärde och bekräfta med F-
tangent:

• Motståndsnivå (1 ~ 16)
• TIME
- Tryck på STATR / STOP för att starta träningen.

-Du kan justera nivån på motståndet på paddlarna medan du roar
genom att trycka på +/- -knappen. Det nyinställda nivåvärdet visas i
profilen (standardvärdet är nivå 1).

-Programprofiler :

- Tryck på START / STOP för att avsluta träningen. Allt träningsvärde
kommer att förbli.
- Tryck på L-tangenten för att återgå till träningsmenyn.

22

Ställ in program enligt hjärtfrekvens (HRC)
I detta program reagerar roveren på din puls, mätt av bröstbältet. Dessutom
visar enkel grafik dig också om du behöver öka eller minska din stressnivå. Du
kan välja mellan:

HRC 55: Här roar du i det mycket effektiva intervallet 55%, idealiskt för
nybörjare och för allmän fettförbränning.

HRC 75: Detta intervall på 75% av den maximala pulsfrekvensen är
lämplig för erfarna användare och idrottare.

Så snart ett av de inställda värdena når det förinställda målet, ljuder
datorn med Bi-bi- ljud och stopp.
- Du kan ställa in motståndet på paddlarna medan du roar genom att

trycka på +/- - knappen. Det nyinställda nivåvärdet visas i profilen
(standardvärdet är nivå 1).
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HRC 90: Det anaeroba området på 90% av den maximala
pulsfrekvensen är endast lämplig för konkurrenskraftiga
idrottare och korta sprintövningar.

TA : Datorn använder din ålder för att beräkna en målpulsfrekvens,
 som du kan ändra enligt dina villiga. Välj aldrig ett mål
 puls som är högre än din åldersbestämda maxpuls
 

Betygsätta.

- Tryck på +/- - knappen för att välja HRC och ange med F-tangenten.
Välj HRC55 -> HRC75 -> HRC90-> TARGET. Med HRC55, HRC75,
HRC90, max. Hjärtfrekvensen beräknas automatiskt av datorn.

- Med TARGET-programmet visas det förinställda värdet 100. Tryck
på +/- - för att ställa in ett värde mellan 30 ~ 240 och bekräfta med F-
tangenten. Programmet har sparats.

- Ställ in önskad session TIME med +/- - tangenten och tryck på F -
knappen för att bekräfta.
- Tryck på START / STOP för att starta träningen.

För detta program är det nödvändigt att bära bröstbältet så att datorn
kan upptäcka och visa ditt hjärtfrekvensvärde.

- Tryck på START / STOP för att avsluta träningen. Allt träningsvärde
kommer att förbli.
- Tryck på L-tangenten för att återgå till träningsmenyn.

Återhämtningsfas (TEST)
Det rekommenderas att avsluta en intensiv rowsession med en
återhämtningsfas. Under denna fas ska du kunna slappna av och
paddla utan starkt motstånd tills din puls saktar nära sin vanliga takt.
- Tryck på TEST-tangenten och dra tillbaka bröstbältet igen. Då visas

endast TIME med att räkna ner från 60 sekunder till 0, alla andra
funktioner är inte tillgängliga.
När 60-sekunders återhämtningsfasen är över kommer en
utvärdering av den uppnådda hjärtfrekvensen att visas.

Utbildning med tävlingsläge (RACE)
I det här programmet kan du roa precis som en tävling, medan din rival

är datorn.
- Tryck på +/- - knappen för att välja RACE och tryck på F - knappen för att
bekräfta.
- Tryck på +/- - knappen för att ställa in SPM-bekräftelsen genom att trycka
på F-tangenten.
- Tryck på +/- - knappen för att välja önskad rodd METERS och bekräfta
med F-tangenten.
- Tryck på +/- - knappen för att ställa in motståndsnivån.
- Tryck på START / STOP för att starta träningen. Dator visar

användarstatus för användare och PC.

- Tryck på +/- - knappen för att justera motståndsnivån.
Antingen PC eller Användare avslutar det inställda roddavståndet
först, datorn stannar och visar PC-vinnning eller användarvinst.

- Tryck på START / STOP för att avsluta träningen. Allt träningsvärde
kommer att förbli.
- Tryck på L-tangenten för att återgå till träningsmenyn.

Användardefinierad profil (ANVÄNDARPROGRAM)
Här kan du designa din egen profil med staplar precis som de
förinställda programprofilerna.
- Tryck på +/- - knappen för att välja USER PROGRAM och tryck F-

tangenten för att bekräfta. Den första fältet kommer att visas.
- Tryck på +/- - knappen för att ställa in motståndsnivån och bekräfta

med F-tangenten. Nästa stapel visas.
- Fortsätt med denna process tills du ställer in 16 bar. Max.

motståndsnivån är 16. För att avsluta inställningen eller avsluta
inställningen, fortsätt med att trycka på F-tangenten.

- Tryck på F- knappen i 2 sekunder för att gå in i träningstiden med +/-
-knappen.
- Tryck på START / STOP för att starta träningen.

1,0 UTESTÅENDE
1,0 <F <1,9 EXCELLENT

  

2,0 <F <2,9 BRA
  

3,0 <F <3,9 RÄTTVIST
  

4,0 <F <5,9 UNDER MEDEL

6.0 FATTIGT

- Om hjärtfrekvensen fortfarande är mycket hög efter 60-talet (F är
mellan 4 och 6), kan du starta om återhämtningsprogrammet för
att gradvis sakta ner din hjärtfrekvens.

Felsökning:
E-2: Motortryck över det normala området. Sätt i adaptern igen.

Reponering på konsolen och motorn kommer tillbaka till det
normala intervallet.

E-7: Kontrollera om kablarna var väl anslutna eller skadade.
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